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Михайло ДОВБЕНКО, народний депутат: 
«Для мене важливо, щоб громада 

підтримувала мої зусилля»
Народний депутат Михайло Довбенко фактично не мав святкових зи-
мових канікул, бо активно працював на своєму мажоритарному окрузі. 
Він у громадах не гість, а партнер, їхній представник у верховному ор-
гані української влади. Що конкретно зробив, що планує зробити за час 
своєї каденції у Верховній Раді України – про це в розмові з Михайлом 
Володимировичем. 

— На початку нового року варто, 
мабуть, підсумувати те, що було зро-
блено у році минулому на мажоритар-
ному окрузі. Що можете зарахувати у 
свій депутатський актив?

— По-перше, постійно спілкуюся зі 
своїми виборцями. Як правило, зустрі-
чаюся з ними в трудових колективах, у 
громадах населених пунктів. Проводжу 
прийом громадян, беру участь у сесіях 

рад, конференціях та в інших заходах, 
що проводяться в Галицькому, Тисме-
ницькому, Тлумацькому районах, у містах 
Івано-Франківську та Бурштині.

По-друге, за сприяння моєї коман-
ди у 2016 році ми змогли реалізувати 
чимало проектів. Що стосується Тисме-
ницького району, то, зокрема, ми нада-
ли допомогу у виділенні:

— коштів на капітальний ремонт 
рентгенодіагностичного комплексу 
«Рентген-30» для Тисменицької місь-
кої лікарні – 1278,0 тис. грн;

— субвенції з Державного бюдже-
ту на капітальний ремонт дитячого са-
дочка «Сонечко» в с. Вільшаниця — 500 
тис. грн;

— освітньої субвенції з Державного 
бюджету для погашення заборгованос-
ті в сумі 6,9 млн. грн по зарплаті перед 
педагогами району;

— з Державного регіонального фон-
ду на реконструкцію з добудовою дитя-
чого садочка «Сонечко» в селищі Лисець 
– 2000 тис. грн.;

— коштів на ремонт народного до-
му в с. Братківці 300 тис. грн;

— на ремонт ФАПу в с. Братківці 
240 тис. грн;

— на ремонт дороги Клубівці – Ми-
лування.

 Закінчення на 3 стор.

Сьогодні — дощ. Ніч-
на температура: +1°С, 
вдень: +6°С. Вітер пів-

денно-східний 2 м/с.
Завтра — без опадів. Температура 
вночі: 0°С, вдень: +3°С. Вітер півде-
но-східний 3 м/с.
У неділю — без опадів. Нічна темпе-
ратура: 0°С, денна: +5°С. Вітер схід-
ний 3 м/с.

 Прогноз погоди на наступний
тиждень читайте на 12 стор.

 Минулої неділі в 
Братківцях було 
аж два новосілля

 стор. 2

 А ще одне 
новосілля 
сталося в 
Рошневі

 стор. 7

 Великі 
пристрасті 
малого футболу

 стор. 7

 Що нам розповів 
китайський 
Півень

 стор. 8

Страхова компанія « Галицька» 

проводить набір 

страхових посередників 

для роботи в страхуванні. 

Вимоги – організаційні здібності, комунікабельність, організація 
агентської мережі по страхуванню. Співпраця на взаємовигідних умовах.

Контактні тел.: 050 434 46 32; 067 343 04 56; (0342) 51-13-61.

Шановні краяни
Вже 22 роки страхова компанія «Галицька» успішно працює на страховому рин-
ку України, з місцем реєстрації у м. Івано-Франківську по вул. Василіянок, 22.

За цей час страхова компанія «Галицька» пройшла всі етапи розвитку та ста-
новлення і на сьогодні закріпила за собою статус стабільного, надійного страхо-
вика та партнера.

Компанія завжди сумлінно виконує свої зобов`язання по виплатах страхо-
вих відшкодувань та знаходить шляхи врегулювання в ситуаціях, що потребують 
індивідуального підходу. З року в рік ми вдосконалюємось, ростемо географічно, 
фінансово та фахово, тобто працює 20 офісів та 56 відокремлених пунктів прода-
жу по всій території України.

СК «Галицька» є одним із перших членом Моторного (транспортного) страхо-
вого бюро України, наш реєстраційний номер «09», також є член Ліги страхових 
організацій України та асоціації «Страховий бізнес», постійно входить до числа 
провідних компаній України за версією страхового рейтингу  «Insurance TOP» за 
різними показниками і т. п.

СК «Галицька» на сьогоднішній день надає послуги із 20 видів добровільного 
та 5 видів обов`язкового страхування. Отримано 17 ліцензій з вищевказаних видів 
страхування, розвиває традиційні і впроваджує нові види страхування.

Ми вдячні тим, хто знає, що з нами надійно та довіряє нам. Ми запрошуємо 
всіх хто ще не з нами, до співпраці. Створюймо свій захист разом.

З повагою — голова правління — президент Михайло ТОРБ`ЯК

Велична прослава Рожденного

Минулої неділі в Братківцях відбулося традиційне 
свято народної творчості «Тисменицькі Різдвяні фес-
тини», у якому взяли участь 13 народних колективів, 

близько 300 учасників. Така районна розколяда є по-
тужним завершенням святкувань різдвяного циклу, 
в ній гармонійно поєднані традиційна народна обря-

довість з перлинами української музичної класики, 
об’єднані високим виконавським рівнем учасників.

 Закінчення на 6 стор.

Перший ном ер газети «Вперед» 
вийшов 2 лютог о 1967 року. 

Нам — 50!

Доки є бодай одна спроба — ти не програв.
Сергій Бубка
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Два новосілля в один день
Пам’ятним і святковим видався недільний день, 29 січня, для 
села Братківці – тут урочисто відкрили після  капітального ре-
монту фельдшерсько-акушерський пункт і будинок культури, 
що розміщені у двох різних будівлях.

«Наші люди, і персонал ФАПу, і паці-
єнти, давно вже заслужили того, щоб ма-
ти світле й тепле, по-сучасному обладнане 
приміщення», – говорив під час відкриття 
братківчанин Віталій Федорів, який зараз 
обіймає посаду заступника директора де-
партаменту охорони здоров’я Івано-Фран-
ківської ОДА. І дійсно, на обслуговуванні 
фельдшерсько-акушерського пункту, яким 
завідує Лариса Федорів, приблизно 2300 
осіб, у тому числі понад 500 дітей та під-
літків. У закладі первинної медико-санітар-
ної допомоги окрім завідувачки працюють 
акушер Тетяна Савчук, патронажна мед-
сестра Тетяна Мандзук, ведуть пацієнтів 
своїх дільниць лікарі загальної практи-
ки сімейної медицини Ореста Мислицька 
та Віра Яців. У стоматологічному кабінеті 
приймає доктор Степан Андрусяк. Будівля 
дійсно давно потребувала ремонту.

Отож, у районному бюджеті на 2016 

рік у видатках Лисецької ЦРЛ було пе-
редбачено 70 тисяч гривень на ремонт 
братковецького ФАПу. За ці кошти івано-
франківська фірма «СДС Промбуд» відре-
монтувала дві кімнати (приблизно поло-
вину приміщення). Проте то була далеко 
не половина необхідних ремонтних робіт. 
Відтак, з обласного бюджету через депар-
тамент охорони здоров’я на братковець-
кий ФАП виділили 240 тисяч гривень, а 
здати ФАП «під ключ» взялася місцева 
фірма «Лідер плюс», якою керує підпри-
ємець і меценат Роман Татумірак. Роби-
ли в своєму селі, а це накладає неабияку 
відповідальність. До будинку провели во-
ду, замість кахельних п’єців встановили 
сучасну систему опалення. У приміщенні 
повністю замінено вікна та двері, долів-
ку викладено плиткою, встановлено під-
вісну стелю. Зроблено ремонт зовні. Не 
замінили хіба що дах.

Освячення відновленого ФАПу про-
вели настоятель церкви Преподобної Па-
раскеви УГКЦ отець Роман Дармограй та 
парох громади церкви Успіння Пресвятої 
Богородиці УПЦ КП отець Володимир Лу-
чак у присутності медиків, представників 
громади, депутата районної ради від села 
Василя Василишина, його колеги по рай-
раді Миколи Іваненка, який є помічником 
депутата облради Василя Гладуна, журна-
лістів. Сільський голова Тарас Федорів 
подякував обласній та районній владі за 
розуміння та фінансову участь в ремонті, 
а Р. Татуміракові – за добротно виконаний 
ремонт. Віталій Федорів зі свого боку по-
обіцяв сприяння в придбанні обладнання 
для ФАПу та принагідно повідомив, що за-
раз департамент охорони здоров’я працює 
над забезпеченням медичних установ най-

потрібнішими ліками, які 
люди зможуть отримува-
ти безкоштовно.

Поки тривала ко-
ротка церемонія в ФА-
Пі, у центр села, до онов-
леного будинку культури 
звідусіль йшли та їхали 
як місцеві мешканці, так, 
без перебільшення, сотні 
гостей. Тут мало відбутися не просто від-
криття закладу з перетинанням стрічки та 
окропленням свяченою водою – спеці-
ально до цієї події відділ культури Тисме-
ницької РДА вирішив провести традицій-
не районне свято «Тисменицькі Різдвяні 
фестини» у Братківцях. А до участі в цій 
розколяді прибуло півтора десятка колек-
тивів. Упродовж усього цього понад три-
годинного дійства зал був переповнений.

Братковецький будинок культури – то 

збудований ще перед дру-
гою світовою Народний дім 
«Просвіти». Звісно, час зро-
бив із дерев’яною спору-
дою своє. А несуча стіна 
позаду сцени взагалі зяяла 
дірами. У березні минулого 
року Тисменицька районна 
рада виділила на ремонт 
будинку культури у Брат-
ківцях 150 тисяч гривень. 
Таку ж суму передбачили 
і в обласному бюджеті, за-

вдяки депутатові облради Василеві Гладу-
ну. Підрядником визначили все ту ж фірму 
Романа Татумірака «Лідер плюс». Пізніше 
на ремонт з обласного бюджету додали ще 
понад 200 тисяч гривень – за словами Р. 
Татумірака, допомогла в цьому, зокрема, 
депутат обласної ради, колишній «начфін» 
області, а нині перший заступник міністра 
енергетики Галина Карп. Необхідно заува-
жити, що дах споруди перекрили металоче-
репицею раніше, за каденції попереднього 
голови Дмитра Мельниковича. Будівельни-
ки переклали аварійну несучу стіну та змі-
нили будівлю буквально до невпізнаності. 
За кошти обласного управління культури 
(125 тис. грн) для залу придбано глядацькі 
стільці, райвідділ культури профінансував 
новий одяг сцени в сумі 28 тис. грн. За-
лишилося ще відремонтувати бібліотеку, 
куди нарешті підвели тепло. А в перспек-

тиві на мансардному поверсі будівлі за-
думали створити давно омріяний музей 
Романа Федоріва. 

Відкриття будинку культури відбулося 
на високому представницькому рівні. Як 
зазначено на сайті Тисменицької районної 
ради, «розділили святковий настрій кілька-
тисячної сільської громади гості: заступник 
голови Івано-Франківської обласної держав-
ної адміністрації Ігор Пасічняк, начальник 
управління культури, національностей та 
релігій ОДА Володимир Федорак, голова 
Тисменицької районної ради Роман Крутий, 
заступник голови Тисменицької районної 
державної адміністрації Степан Мандибур… 
Гості вітали громаду села, висловлювали 
щирі побажання та захоплювались резуль-
татом невтомної праці братківчан».

Як зазначив Ігор Пасічняк, впродовж 
місяця в області вдалося відкрити вже три 
капітально відремонтованих приміщення 
будинків культури.

А Роман Крутий, виступаючи перед 
переповненим залом, привітав братко-
вецьку громаду з довгоочікуваною поді-
єю, подякував сільському голові Тарасові 
Федоріву, депутату районної ради Васи-
леві Василишину за ініціативу, за те, що 
вболівають за рідне село, та озвучив, які 
кошти було виділено минулого року на 
село Братківці:

співфінансування 6 конкурсу об-
ласних проектів і програм розвитку – 20 
000 гривень;

заміна вікон, придбання стендів 
для Братковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів – 
171 300 гривень;

капітальний ремонт Братковецької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів – 50 000 гривень;

ремонт будинку культури с. Брат-
ківці – 150 000 гривень;

поточний ремонт Братковецького 
ФАПу – 70 127 гривень;

інвентар для дитячого майданчика 
– 75 000 гривень;

благоустрій у сквері – 20 000 гри-
вень;

ремонт дороги Березівка-Липівка 
– 30 000 гривень;

допомогу храмам села.
Удвох зі Степаном Мандибуром голо-

ва райради нагородив спільними грамота-
ми працівників будівельної фірми «Лідер 
плюс». Від імені сільської влади нагоро-
дження провів і Тарас Федорів.

Після офіційної церемонії братко-
вецьку сцену опанували колядники, які 
вражали розмаїттям строїв, багатством 
репертуару.

Володимир ЗАНИК

Насамперед

О. Мислицька, Л. Федорів, Т. Савчук

Освячують ФАП отці Володимир і Роман

Перетинають стрічку почесні гості

З ювілеєм!
Першого лютого виповнилося 
65 років голові правління ПАТ 
«Івано-Франківськцемент», на-
родному депутату України 4 – 6 
скликань, повному кавалеру ор-
дена «За заслуги», заслужено-
му працівникові промисловос-
ті України Миколі Федоровичу 
КРУЦЮ.

Шановний Миколо Федоровичу!
У день Вашого 65-річчя прийміть 

найщиріші вітання й запевнення у 
глибокій повазі. 

Ваше  життя  нерозривно 
пов’язане із самовідданим служін-
ням громаді й народові, з плекан-
ням віри та впевненості у завтрашньому дні. Вашою мудрістю й чуйністю, 
високоосвіченістю й інтелегентністю, готовністю допомогати й скромністю 
Ви здобули заслужену шану усієї громади Тисмениччини. Вас знають та по-
важають в Україні й далеко за її межами.

Вашу працю на чолі одного з найбільших промислових підприємств у Єв-
ропі увінчано збереженням і розвитком галузі, піднесенням наукових здобут-
ків. Як наслідок – розквітом будівельної справи у районі, храмобудівництва, 
будівництва освітніх, культурних установ для тисяч і тисяч наших громадян.

Вдячні Вам за те, що у не простих умовах сьогодення своєю наполегли-
вою працею, активною громадською позицією та ініціативністю Ви забезпе-
чуєте добробут громади, активно сприяєте вирішенню актуальних проблем 
економіки району, області та України загалом.

Щиро зичимо Вам, Вашій родині міцного здоров’я, щедрої світлої долі, 
миру, добробуту і злагоди.

З повагою — 
голова Тисменицької районної       голова Тисменицької районної
державної адміністрації Іван СЕМАНЮК     ради Роман КРУТИЙ

Вітаємо з ювілеєм!
Другого лютого відсвяткувала свій 

ювілейний День народження чарівна жінка, 
мудрий і виважений керівник, професіонал 
своєї справи — начальник відділу куль-
тури Тисменицької райдержадміністрації

Олександра Миколаївна СТЕФІНКО.
Працівники культури району: клубні 

працівники, художні керівники, бібліоте-
карі, викладачі початкових мистецьких 
закладів від щирого серця вітають Вас із 
прекрасним ювілеєм.

Складно уявити більш відданого своїй 
галузі керівника, котрий не просто виконує 
свої посадові обов’язки відповідально та 
ефективно, але й розуміє культуру зсередини.

Тому, дорога ювілярко, ми цінуємо Вас 
за Ваш професіоналізм, сучасність, креа-
тивність, за вміння вислухати і дати ви-

важену, мудру пораду, за людяність і доброту, яка є запорукою гармонійних 
стосунків у будь-якому колективі. Ми пишаємося тим, що нам випала мож-
ливість працювати з Вами і досягати разом професійних висот.

Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, 
надія та любов будуть вірними супутниками на Вашому життєвому шляху.

Нехай тепло та затишок родинної оселі надійно захищають Вас від не-
гараздів, а в майбутньому на Вас чекають довгі роки, наповнені корисними 
справами і земними радощами. Нехай доля і надалі збагачує Вас мудрістю, 
енергією, натхненням та радістю сьогодення! Нехай Боже благословення 
завжди буде з Вами!

Минули, наче мить, десятки літ,
Вони — як дощик по тоненькій шибці,
Вони — як ніжний яблуневий цвіт,
Вони — як тонкі струни в першій скрипці.
Тож хай той цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає і не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці.
Нехай життя квітує буйним цвітом
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком,
Міцне здоров’я, щастя і любов!

***
Фракція «Батьківщина» в Тисменицькій районній раді, бюро районної 

організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» щи-
росердечно вітають з ювілеєм свою колегу, надійного друга й порадника, 
мудру та чарівну жінку

Олександру Миколаївну СТЕФІНКО.
Ми вдячні долі за те, що разом з Вами ділимо радості й печалі, працю-

ємо і творимо. Тому у цей прекрасний день сердечно бажаємо, щоб світ до 
Вас був добрим, оточували хороші, не лукаві люди, надійні друзі, розуміюча 
родина, щоб гідна шана за Вашу працю додавала Вам наснаги. Хай Вам бу-
де на душі світло, нехай хочеться й далі жити, творити, любити! Щастя Вам, 
здоров’я та Богом благословенного довголіття!
Хай навіть в негожу захмарену днину промінчик веселий засяє в очах,
Хай гріє надія у кожну годину, а друзі надійні підставлять плеча.
Хай буде багато любові і квітів, а зле — милосердний Господь відведе.
Щоб було Вам з чого щоденно радіти, і клопіт та сум не стрічались нігде.
Не втомлюйтесь мріяти і планувати, дивитись сміливо у сонячну вись.
Слова, що ми Вам спромоглись набажати, дай Боже, щоб всі до одного збулись!

Віват!
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Михайло ДОВБЕНКО, народний депутат: 
«Для мене важливо, щоб громада підтримувала мої зусилля»

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Звичайно, це не увесь перелік пи-

тань, якими мені доводилося переймати-
ся минулого року. Радію, наприклад, що 
долучився до встановлення нової висо-
котехнологічної лінії з випуску виробів 
харчового і медичного призначення під-
приємством з іноземними інвестиціями 
“Падана Кемікал Компаундс”. Водночас 
багато часу доводиться виділяти на пер-
сональні прохання, звернення людей.

По-третє, про хід виконання взятих 
на себе зобов’язань регулярно інформую 
своїх виборців через районні газети, те-
леканали «Галичина» і «РАІ».

— Що плануєте виконати цього ро-
ку? Можливо, почнете нові проекти? 

— У 2017 році планую продовжувати 
роботу і над діючими проектами, і над 
новими. Якщо перерахувати основні, то 
у Тисменицькому районі це:

— завершення реконструкції дитя-
чого садочка в селі Вільшаниця (в т.ч. 
придбання інвентаря); 

— продовження будівництва дитя-
чих садочків у селах Черніїв та Ганну-
сівка;

— реконструкція дитячого садочка 
в селищі Лисець;

— завершення перекриття даху і за-
міна вікон у Тисменицькій спеціалізова-
ній школі I-III ступенів, добудову спорт-
залу у Клубовецькій школі; 

— будівництво каналізаційної ме-
режі у селах Угринів та Клузів;

— завершення ремонту дороги до 
духовно-паломницького центру в селі 
Погоня.

— У 2016 році Ви активно лобіювали 
у Києві питання будівництва доріг Кар-
патського регіону. Які ділянки доріг у 
нашому краї ремонтуватимуться у 2017 
році за Вашого сприяння? 

— У 2017 році планується завершен-
ня розпочатих ремонтних робіт, зокрема, 
закінчення робіт на дорозі Н09 Львів-
Івано-Франківськ, а на дорозі Н10 в с. 
Одаї буде постелено верхній шар покрит-
тя. Продовжимо ремонт дороги Р20 на 
ділянці Милування — Рошнів – Стриган-
ці. Завершимо ремонт мосту в с. Дра-
гомирчани. Будуть завершені роботи в 
с. Павлівка та в с. Чорнолізці. Заплано-
вана до ремонту об’їзна дорога у Тис-
мениці. Буде встановлений світлофор 
в с. Черніїв. Розпочнемо капітальний 
ремонт дороги Н9 Львів-Мукачево на 
ділянці Івано-Франківськ – Яблуниця 
(зокрема, в селищі Лисець) та дороги 
Клубівці — Тлумач.

— Окрім роботи на окрузі, є багато 
інших депутатських справ. Ви нерід-
ко буваєте у закордонних відряджен-
нях. У чому полягає Ваша місія за кор-
доном, що доброго звідти привозите, 
який досвід?

— Протягом останнього року в ме-
жах виконання своїх повноважень я двічі 
перебував в робочих закордонних поїзд-
ках – у Сполучених Штатах та Японію. 
В цілому з кожного відвідування іншої 
країни я намагаюсь отримати якомо-
га більше досвіду та інформації щодо 
їх історій успіху або, навпаки, проблем, 

з якими вони стикнулись – для враху-
вання при прийнятті рішень щодо реа-
лізації реформ в Україні. Якщо більш 
конкретно – в США я, зокрема, вивчав 
досвід реалізації дрібних, кооператив-
них банків, які працюють в межах міс-
цевості в інтересах мешканців конкрет-
них громад. А в Японії, на запрошення 
Японського Агентства з міжнародного 
розвитку, ми з колегами мали насичену 
п’ятиденну програму зустрічей з пред-
ставниками Центробанку, Міністерства 
фінансів, Фонду гарантування вкладів 
та інших установ. В основному ці зустрі-
чі були присвячені досвіду Японії в по-
доланні банківської кризи початку 90-х 
років. Основну увагу приділили процесу 
зменшення проблемних активів банків 
і їх повернення до реального сектору з 
наступним перерозподілом грошових ре-
сурсів для пожвавлення і стимулюван-
ня економіки. Напрацювання, отримані 
за результатами цих візитів, я активно 
використовую у своїй законотворчій ро-
боті в парламенті.

— Оскільки Ви фінансовий аналітик, 
то як оцінюєте стан фінансово-банків-
ської системи України і що необхідно 
для її ефективної роботи? Чи пропону-
єте її вдосконалення на законодавчому 
рівні? Як саме?

— Уже третій рік поспіль Нацбанк 
України проводить очищення банківської 
системи. Це потрібна справа, оскільки 
ті установи, що займалися відмиванням 
коштів, фінансовими порушеннями, тре-
ба було закривати. Однак на даний час 
цей процес перетворився у свою про-
тилежність. Виведено з ринку вже аж 
88 банків, а до банків, що залишились, 
підвищено вимоги нормативів. Це при-
звело до того, що у неплатоспроможних 
банках залишились сотні мільярдів ко-

штів людей та бізнесу, які фактично ви-
ведені з грошового обігу. Невеликі бан-
ки вимушені терміново шукати джерела 
поповнення капіталу. Про відновлення 
кредитування поки не варто й говорити 
(хоча в останньому випадку однією з 
причин є і недостатня захищеність від 
недоброчесних позичальників, в першу 
чергу юридичних осіб). Однак ситуація в 
2016 році все ж виглядає більш позитив-
ною, ніж роком раніше – хоча не можна 
сказати, що стан фінансово-банківської 
системи став кардинально кращим, але 

як мінімум він перестав погіршуватись. 
Зі свого боку, як перший заступник Голо-
ви профільного Комітету, я бачу і необ-
хідність законодавчих змін у цій сфері, 
й потенціал для реалізації таких змін.

 Серед них можна відмітити блок 
законопроектів, які я готую зі своїми ко-
легами, що стосуються, зокрема:

—  змін у страхуванні цивільної від-
повідальності автовласників, спрямова-
них на спрощення цієї послуги для міль-
йонів українців (Закон “Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової відпо-
відальності власників наземних тран-
спортних засобів“);

— подальшої підтримки Фонду гаран-
тування вкладів, який фактично є найбіль-
шим розпорядником банківських активів 
та зобов’язань, а отже ми повинні допо-
могти в захисті законних інтересів вклад-
ників неплатоспроможних банків;

— подальшого посилення захисту 
споживачів від недоброчесних фінансо-
вих установ (Закон “Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення захисту прав спо-
живачів фінансових послуг”);

— впровадження пенсійної реформи 
(проекти Законів щодо стимулювання 
участі громадян у інвестиційній діяль-
ності та недержавному пенсійному за-
безпеченні і надання відповідних по-
даткових пільг).

— Як оцінюєте стан системи само-
врядування? Чи не здається, що рефор-
ма її буксує, так і не розпочавшись? Що, 
на Вашу думку, треба зробити в першу 
чергу, аби місцеві органи влади пра-
цювали ефективно? І що Ви особисто 
робите для цього?

 — Реформа місцевого самовряду-
вання, спрямована на децентралізацію 
фінансового забезпечення та повно-
важень, яку реалізує українська влада 
останні півтора роки, є правильним кро-
ком. Так, не всі задуми повністю реалі-
зовані, і в процесі практичної реалізації 
ми зіткнулись з новими проблемами. 
Але рух відбувається. Тому я вважаю, 
що говорити про зупинку реформи чи її 
критичне буксування немає підстав. Про-

тягом 2016 року парламент неодноразо-
во повертався до цієї проблематики та 
приймав відповідні зміни до законодав-
ства. Поза всяким сумнівом, ці питання 
будуть у фокусі нашої роботи і в 2017 
році: у профільному Комітеті з питань 
державного будівництва, регіональної 
політики та місцевого самоврядування 
розглядається більш ніж 20 проектів 
відповідних Законів, опрацьовуються 
подальші зміни і в профільному блоці 
Кабінету міністрів.

Зі свого боку підтримую всі достой-
ні законодавчі ініціативи і як співавтор 
(наприклад, у проекті № 5253 щодо по-
ширення повноважень органів місце-
вого самоврядування територіальних 
громад на всю територію відповідної 
сільської, селищної, міської територі-
альної громади) і як голова Експертної 
Ради найбільшої фракції.

Разом з тим ще недостатньо напо-
легливо працюю з головами, депутатами 
селищних, сільських рад над створен-
ням об’єднаних територіальних громад 
з центрами у м. Тисмениця, селищах Ли-
сець, Єзупіль, селах Угринів та Ямниця. 
Звертаюсь до активних людей у селах з 
проханням підштовхувати своїх депута-
тів до прийняття рішень про об’єднання 
з тим, щоб ми могли спрямувати додат-
кові мільйони гривень з Держбюджету 
на будівництво сільських доріг, добудо-
ву шкіл, дитсадків, ремонти адмінпримі-
щень тощо. На жаль, поки що ці кошти 
спрямовуються в інші райони області.

— Як вважаєте, наскільки ефектив-
ною буде робота Верховної Ради у ни-
нішньому році і від чого це залежить? 
Наскільки реальною є можливість до-
строкових виборів?

— Почну з другого питання – на 
мою думку, незважаючи на наявність 
різних точок зору у різних політичних 
сил в парламенті, на даний момент він 
здатен приймати і оперативно приймає 
найважливіші закони, зокрема для євро-
інтеграції, підвищення обороноздатнос-
ті, практичної реалізації децентралізації 
тощо. Отже, Верховна Рада є дієздат-

ною для прийняття рішень на користь 
держави і громадян, тому необхідності 
в позачергових виборах я не бачу і не 
вірю в реалістичність такого сценарію. 

 Щодо ефективності – за час робо-
ти п’ятої сесії Верховної Ради (6 вересня 
2016 року – 20 січня 2017 року) прийнято 
рішення щодо 532 законопроектів, у тому 
числі ухвалено чи підтверджено 106 зако-
нів, прийнято у першому чи наступних чи-
таннях 60 законопроектів, 366 – повернуто 
на доопрацювання, відхилено або знято 
з розгляду. Я очікую, що цього року ста-
тистика покращиться з огляду на підви-
щення якості попереднього опрацювання 
матеріалів профільними комітетами та їх 
обговорення всередині фракцій. Напри-
клад, у БПП ми створили Експертну Раду 
(головою якої призначили мене), яка двічі 
на тиждень збирається та ґрунтовно об-
говорює питання, що розглядатимуться, 
і дає відповідні рекомендації фракції що-
до їх підтримки або не підтримки. Можу 
сказати, що це підвищило нашу ефектив-
ність роботи. Також позитивним є й за-
початкований спікером та керівниками 
фракцій коаліції розгляд законопроектів 
тематичними блоками, що гарантує більш 
комплексний підхід при голосуванні. За-
галом у цьому році я очікую на ефективну 
і продуктивну роботу парламенту, в тому 
числі щодо питань фінансової політики, 
з яких наш Комітет підготував понад 20 
важливих проектів Законів.

— Як самі оцінюєте свою роботу 
у ВРУ? Які цілі ставите перед собою?

— За час роботи в парламенті я іні-
ціював майже 80 законопроектів, з них 
майже 30 – у 2016 році. На жаль, при-
йнято не так багато, як того хотілося б, 
але цього року планую винести на роз-
гляд низку законопроектів, співавтором 
яких я є, і стосуються вони фінансового 
сектору – щодо захисту доброчесних 
споживачів та учасників ринку, а також 
стимулювання розвитку економіки і при-
току інвестицій, в першу чергу внутріш-
ніх. Щодо інших складових, то вважаю, 
що свої депутатські обов’язки виконую в 
повному обсязі під час 100-відсоткового 
відвідування засідань Комітету, більш 
ніж 90-відсоткової участі в голосуван-
нях у залі та постійних відвідувань ви-
борчого округу й місцевих громад. Хо-
ча звісно, що оцінку роботі дає грома-
да, від якої обраний депутат. Для мене 
важливо, щоб громада підтримувала 
мої зусилля.

Стосовно цілей на черговий парла-
ментський рік – вбачаю за необхідне 
продовжувати активну роботу над за-
конодавством, яке б забезпечило по-
ліпшення фінансового стану країни в 
цілому та кожного з її громадян. Також 
планую продовжувати започатковану 
за останні два роки діяльність в облас-
ті, зокрема підтримувати фінансування 
для виконання інфраструктурних про-
ектів щодо ремонту доріг, будівництва 
та капітального ремонту шкіл, садочків, 
інших об’єктів соціально-культурного 
призначення.

Запитання ставила Наталка СТРІЛЕЦЬ

Робоча нарада щодо будівництва дитячого садка в с. Черніїв. 13.10.2016 р.

Зустріч у с. Милування. 29.08.2016 р.

У Клубівецькій ЗОШ

Під час реконструкції марковецького кільця
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Вони вмерли, щоб ми жили!
Під такою назвою відбувся захід в Майданському НВК, присвячений 98-ій річ-
ниці проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР і 99-ій річниці бою під Крутами.

На столі тужливо горить свічка, з 
портретів сумно дивляться юні патрі-
оти, полеглі під Крутами. Проймають 
душу зворушливі рядки патріотичних 
віршів… Дійство розпочалося з виступу 
вчителя історії Мар’яни Ткачишак, яка 
коротко розповіла присутнім історію тих 
трагічних подій.

Ведучими заходу були учениці 9 кла-
су Вікторія Габур та Ксенія Антоняк. Учні 
6-9-х класів старанно готувалися до ви-
ступу. Зворушив усіх присутніх вірш П. 
Тичини «Пам’яті тридцяти» («На Асколь-
довій могилі…»), який продекламувала 

під звуки щемливої «Мелодії ля-мінор» 
М. Скорика Тетяна Кучера, учениця 6 
класу.

Упродовж заходу на мультимедій-
ній дошці демонструвалися ролики з 
відео розповідями про битву під Крута-
ми й Акт злуки ЗУНР та УНР.

Події минулого перегукуються із су-
часними, тому хвилиною мовчання при-
сутні вшанували всіх загиблих за волю 
і незалежність нашої держави.

Віктор ПАСТЕРНАК, педагог-
організатор Майданського НВК

«Пам’ять про Крути…» ожила в Одаях
У бібліотеці с. Одаї 28 січня відбувся літературно-історичний захід «Пам’ятай про 
Крути», підготовка якого була спільною роботою місцевого клубу і бібліотеки.

Розпочався захід віршем «Ми йшли 
до тебе, незалежність, через віки, через 
роки…», який прочитала завідуюча клу-
бом Ірина Бігла. Після цього в історичний 
екскурс повела присутніх бібліотекар 
Ганна Федорук. Розповіла учасникам за-
ходу про той нерівний бій, що відбувся 29 
січня 1918 року при залізничній станції 
Крути (на Чернігівщині), і в якому стояли 
на смерть «ще юнаки, ще майже діти» 
— учні київських гімназій та студенти, з 
яких сформували нашвидкуруч Студент-
ський курінь. Вони поспішили зупинити 
«московську — більшовицьку орду», що 
відповіла Українській Центральній Раді 
на проголошення (4 універсал) вільної, 
суверенної Української Народної Респу-
бліки. Таким кривавим нападом захо-
пивши Правобережну Україну, окупанти 

наступили на Київ. Там «300 борців за 
свободу в нерівному бою лягли…»

Кожен із присутніх на заході юнаків 
та дівчат читали «Крутянську поезію» 
(прозвучали п’ятнадцять віршів). Не-
можливо без щему і болю згадувати цю 
трагічну сторінку нашої державності.

99 років тому 300 юних патріотів-
українців пішли в безсмертя. Вони стали 
символом героїзму, жертовності, відда-
ності своїй Вітчизні. Ми схиляємо голо-
ви сьогодні перед світлою пам’яттю цих 
молодих людей, що віддали життя за 
Україну, за нас із вами сьогодні.

Щиро дякуємо небайдужій молоді с. 
Одаї за активну участь у заході.

Ганна ФЕДОРУК, 
бібліотекар с. Одаї

Виконком Ямницької сільської ради, педагогічний колектив, учні та ви-
пускники школи глибоко сумують з приводу смерті колишнього вчителя 
Ямницької середньої школи 

Василя Івановича Осипенка
та висловлюють щирі співчуття родині покійного.

Виконком Ямницької сільської ради, лікарський колектив амбулаторії та 
всі мешканці Ямниці висловлюють щирі співчуття родині з приводу смерті 
колишнього головного лікаря місцевої амбулаторії 

Валентини Тимофіївни Нижникевич.
Нехай земля їй буде пухом, а наші співчуття у ці скорботні дні допоможуть 

пережити Вам це велике горе.

Колектив ПАТ «Тисменицягаз» висловлює щирі співчуття інженеру з охорони 
праці Анні Ярославівні Соловій з приводу тяжкої втрати — передчасної смерті батька

Ярослава Дмитровича Соловія.
Нехай наше співчуття полегшить біль втрати дорогої Вам людини.

Від Різдва до Йордану
Різдво Христове – це свято нашої душі, української родини, всього християн-
ського люду. Різдвяні традиції для нас, жителів села Сілець, є невід’ємною 
частиною життя. Адже в нашому храмі Різдва Христового сам Бог велів збе-
рігати свої традиції, прославляти Ісуса Христа, Діву Марію, Україну. 

Після святкової служби традиційно 
парафіяни церкви чекали вертепного дій-
ства. Не маючи змоги через сильні моро-
зи вітати своїх жителів, ходячи від хати до 
хати, отець Василь Смицнюк запросив всіх 
учасників творчого колективу до храму. В 
цьому дійстві «Вістку радісну несемо» були 
залучені учасники молодіжного фольклор-
ного колективу «Вишиванка», театру-сту-
дії «Літопис» (дорослий і дитячий склади, 
наймолодшому учаснику лише 4,5 роки). 
Пастушки і Ангели, Чорт і Жид, Ірод, Смерть 
і Циганка, Коза і Медвідь були дійовими 
особами вертепу. Виставу супроводжува-
ли колядки «Пане, пане господарю», «При-
летіли ангелята», «Пасли вівці пастирі», 
«Ясна зірка». Фінальним акордом вертепу 
були різдвяні вітання для настоятеля хра-
му отця Василя, односельчан та гостей.

13 січня – день преподобної Меланії 
Римлянки. Тому з гуртом щедрувальни-
ків прийшла у дім господаря Маланка. 
Стаючи під хату, щедрувальники вигу-
кують господарям:

«Не самі ідем,
Василя ведем».
Саме цей обряд продовжує Розко-

ляду. Цього вечора також відбуваєть-
ся стародавня містерія обряду водіння 
кози, присвячена культу плодючості:

«Де коза ходить, там жито родить,
А де не буває, там вилягає».
Господар придобрює козу і щедру-

вальників грошима, салом або чимось 
смачненьким.

14 січня християни східного обряду 
святкують Старий Новий Рік і Василя Ве-
ликого – одного з найбільших вчителів 

християнства. У цей день засівають зер-
ном. Адже зерно – символ нового життя.

А на щедрівку (18 січня) гурт ще-

друвальників ходить від хати до хати, 
щедруючи: «Щедрий вечір, добрий», «Ой 
сивая та й зозуленька», «Ой у полі плу-
жок оре», і традиційно стукають лож-
кою об ложку – в якому кінці села со-
бака загавкає, туди і дівка заміж піде.

«А що третій празник – святе Во-
дохреща» — співаємо у давній коляд-
ці. І всі учасники  розколяди виходять 
з горнятками або збанками вмивають-
ся Йорданською водою і промовляють:

Водичко-Йорданичко!
Вмиваєш луги-береги,
Коріння, біле каміння,

Умий хрещеного Василя,
Чисто вчиненого,
Від гніву, ненависті і всякого лиха.
І при цьому співають Йорданську 

пісню «На ріці Йордані», адже це були 
останні колядування.

А 27 січня, в останню п’ятницю мі-
сяця, сілецькі аматори представили те-
атралізовану розколяду «Від Різдва до 
Йордану». Розпочала дійство підготовча 
група театру-студії «Літопис» вертепом 
за біблійною історією про народження 

Ісуса Христа. Дорослий драматичний 
колектив «Літопису» представив інсце-
нізацію «Святвечір» з приготуванням 
дванадцяти страв, занесенням сіна та 
снопа в хату, зустріччю колядників. 

Сілець шанує традиції, бо де шанують 
традиції, там панує єдність і сила духу, нації.

Христос народився!
Славімо Христа!
Жителі с. Сілець щиро вдячні за збе-

реження традицій і обрядів художньому 
керівнику Галині Бибик.

Надія ШИДИВАР

Дитячий та дорослий театр-студія «Літопис»

Великі пристрасті малого футболу
Минулої неділі у спортивному залі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу стартував цьогорічний 
розіграш Кубка району з міні-футболу присвяченого провіднику ОУН-УПА Степанові Бандері. Всього 17 аматорських футбольних 
команд Тисмениччини розпочали боротьбу за почесний трофей передсезонного турніру. Судячи із результатів групового турні-
ру, до наступної стадії, вийшли досить таки потужні команди. Матчі 1/4 та 1/2 відбудуться в суботу, 4 лютого. Початок о 16.30.

Результати групового турніру  
Група А
М Команди 1  2  3 4  Р/М О М
1 Загвіздя — 1:1/1 6:0/3 4:0/3 11:1 7 І
2 Милування 1:1/1 —  2:2/1 1:2/0 4:5 2 IV
3 Клубівці-2 0:6/0 2:2/1 — 4:3/3 6:11 4 II
4 Нові Кривотули 0:4/0 2:1/3 3:4/0 — 5:9 3 III
Група B
М Команди 1 2 3 4  Р/М О М
1 Ст. Лисець — 1:2/0 3:2/3 5:4/3 9:8 6 ІІ
2 Підлісся-2 2:1/3  — 2:0/3 2:2/1 6:3 7 І
3 Побережжя  2:3/0 0:2/0 — 0:2/0 2:7 0 IV
4 Клубівці-1 4:5/0 2:2/1 2:0/3  — 8:7 4 III
Група С
М Команди 1  2 3 4 Р/М О М
1 Радча — 0:0/1 0:4/0 0:3/0 0:7 1 IV
2 Березівка 0:0/1 —  0:4/0 1:3/0 1:7 1 ІІІ
3 Чорнолізці -1  4:0/3 4:0/3  — 1:0/3 9:0 9 І
4 Братківці  3:0/3 3:1/3  0:1/0  — 6:2 6 II
Група D
М Команди 1 2 3 4 5 Р/М О М
1 Черніїв —  2:2/1 3:1/3 4:1/3 5:1/3 14:5 10 І
2 Чорнолізці 2:2/1 — 2:2/1 1:2/0 2:1/3 7:7 5 III
3 ФК «Угринів» 1:3/0 2:2/1 — 2:0/3  0:3/0 5:8 4 IV
4 Підлісся-1 1:4/0 2:1/3 0:2/0  — 2:0/3 5:7 6 ІІ
5 «Сокіл» Угринів 1:5/0 1:2/0 3:0/3 0:2/0 — 5:7 3 V

Календар фінальних ігор 

1А Загвіздя

2В Старий Лисець

1С Чорнолізці-1

2D Підлісся-1

2А Клубівці-2

1В Підлісся-2

2С Братківці

1D Черніїв

Михайло САДЛОВСЬКИЙ, заступник голови Тисменицької РФФ

1/2

1/4

фінал

Колектив територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Тисменицького району висловлює щирі співчуття соціаль-
ному робітнику села Ганнусівка відділення соціальної допомоги вдома Галині 
Владиславівні Рибіцькій з приводу смерті 

батька.
Нехай наші співчуття полегшать біль втрати  дорогої Вам людини.
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Вітаємо!
День народження — свято особли-

ве для кожного з нас. Воно сповнює 
кожного святковим настроєм, радістю. 
Тож з цієї нагоди районна рада та рай-
держадміністрація щиро здоровлять:

МАНДИБУРА Степана Володи-
мировича, 4.02.1966 р. н., заступни-
ка голови районної державної адмі-
ністрації;

П’ЯТНИЧУКА Олега Михайловича, 
4.02.1992 р. н., начальника відділу з 
питань надзвичайних ситуацій та ци-
вільного захисту населення районної 
державної адміністрації;

БОЙКО Наталію Михайлівну, 
5.02.1976 р. н., сільського голову с. 
Підлісся;

ДЗУДЗИЛА Василя Миколайови-
ча, 7.02.1958 р. н., начальника відділу 
у справах молоді та спорту районної 
державної адміністрації;

ДЕМ’ЯНЦЯ Ярослава Дмитровича, 
8.02.1958 р. н., депутата районної ради;

МІСЮРАКА Богдана Дмитровича, 
9.02.1961 р. н., директора ТзОВ «Маяк» 
(с. Клубівці);

ПЕТРІВ  Галину  Валеріївну , 
9.02.1963 р. н., секретаря виконавчого 
комітету Братковецької сільської ради;

ЧЕСНОК Лідію Петрівну, 10.02.1961 
р. н., головного спеціаліста відділу до-
кументального забезпечення і контролю 
виконавчого апарату районної ради;

ЯВОРСЬКОГО Романа Ярославо-
вича, 10.02.1969 р. н., директора ПП 
«Шанс» (с. Липівка).

Бажаємо миру і світлої долі, 
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця й людської поваги.
На довгих стежках вашої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

Поз доровляємо!
Колектив територіального центру соціального обслуговування (надання со-

ціальних послуг) Тисменицького району щиро вітає з днем народження колегу,  
соціального робітника відділення соціальної допомоги вдома 

Ольгу Іванівну БАБІЙ.
Хай квітує доля у роках прекрасних 
І приносить радість, ніжність і тепло, 
Хай у кожній днині світить сонце ясне 
І дарує тільки мудрість і добро. 
Хай пахучим цвітом стелиться дорога, 
Хай відходять в далеч горе і біда, 
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я, 
Радість і повага на многії літа!

Вітаємо!
Колектив територіального центру соціального обслуговування (надання со-

ціальних послуг) Тисменицького району щиро вітає з днем народження колегу,  
соціального робітника відділення соціальної допомоги вдома 

Надію Михайлівну КАВКУ.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги, 
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі! 

Офіційно
Соціальні стипендії — нове у законодавстві

Згідно з новою постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. 
№1045, затверджено порядок призначення соціальної стипендії.

Право на отримання соціальної сти-
пендії мають студенти, які не отримують 
академічної стипендії та не перебувають 
в академічній відпустці, за результата-
ми навчального семестру не мають ака-
демічної заборгованості, незадовільних 
результатів навчання, включені до рей-
тингу із числа:

1. Діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, а також сту-
денти, які в період навчання у віці від 
18 до 23 років залишилися без батьків.

2. Особи, які мають право на отри-
мання соціальної стипендії відповідно 
до статей 20-22 і 30 Закону України «Про 
статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи».

3. Шахтарі, які мають стаж підземної 
роботи не менше як три роки відповідно 
до статті 5 Закону України «Про підви-
щення престижності шахтарської праці».

4. Особи, батьки яких є шахтарями, 
що мають стаж підземної роботи не мен-
ше як 15 років або загинули внаслідок 
нещасного випадку на виробництві чи 
стали інвалідами I або II групи, відповід-
но до статті 5 Закону України «Про підви-

щення престижності шахтарської праці» 
— протягом трьох років після здобуття 
загальної середньої освіти.

5. Особи, визнані учасниками бойо-
вих дій відповідно до пункту 19 частини 
першої статті 6 Закону України «Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту», та їх дітей (до закінчення 
навчання у такому закладі, але не довше 
ніж до досягнення ними 23 років) відпо-
відно до статті 44 Закону України «Про 
вищу освіту».

6. Діти, один із батьків яких загинув 
(пропав безвісти) у районі проведення ан-
титерористичної операції, бойових дій чи 
збройних конфліктів або помер внаслідок 
поранення, контузії чи каліцтва, одержа-
них у районі проведення антитерористич-
ної операції, бойових дій чи збройних кон-
фліктів, а також внаслідок захворювання, 
одержаного в період участі в антитерорис-
тичній операції (до закінчення навчання у 
такому закладі, але не довше ніж до до-
сягнення ними 23 років), відповідно до 
статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

7. Діти, один із батьків яких загинув 
під час масових акцій громадянського 
протесту або помер внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під час 
масових акцій громадянського протес-
ту (до закінчення навчальних закладів, 
але не довше ніж до досягнення ними 
23 років), відповідно до статті 44 Зако-
ну України «Про вищу освіту».

8. Діти, зареєстровані як внутріш-
ньопереміщені особи (до закінчення на-
вчання у такому закладі, але не довше 
ніж до досягнення ними 23 років), відпо-
відно до статті 44 Закону України «Про 
вищу освіту».

Соціальна стипендія для навчальних 
закладів I-II рівнів акредитації складе 750 
грн, для вузів III-IV рівнів акредитації – 
1000 грн, для студентів серед дітей-си-
ріт – 2000 грн.

Студенту необхідно звернутися у на-
вчальний заклад для написання заяви та 
подати визначений для певної категорії 
пакет документів.

З питань отримання консультації не-
обхідно звертатися до управління соці-
ального захисту населення (м. Тисмени-
ця, вул. Липова, 7, каб. 12). Телефон для 
довідок: 2-41-88.

Управління соціального захисту 
населення 

Тисменицької райдержадміністрації

Березівська сільська рада
Рішення 10 сесії 7 скликання 

від 16.01.2017 року 

Про встановлення місцевих податків і зборів та ставки 
акцизного податку на території Березівської сільської ради 

Встановити, що на території Бере-
зівської сільської ради справляються 
наступні місцеві податки і збори: пода-
ток на нерухоме майно, транспортний 
податок, плата за землю, акцизний по-
даток, єдиний податок, туристичний збір.

1. Встановити ставки єдиного по-
датку для 1-ої групи платників єдиного 
податку для всіх видів господарської ді-
яльності – 10% (2-ої групи – 20%) роз-
міру прожиткового мінімуму, встанов-
леного Законом на 1 січня податкового 
(звітного) року.

2. Для підакцизних товарів ставку 
акцизного податку встановити у розмірі 
5% від вартості.

3. Податок на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки

а) 0,1% — для квартири/квартир не-
залежно від їх кількості, житлова площа 
яких перевищує 60 кв. метрів;

б) 0,1% – для житлового будинку/бу-
динків незалежно від їх кількості, житло-
ва площа яких  перевищує 120 кв. метрів; 

в) 25 000 гривень на рік за наявнос-
ті у власності платника податку житло-
вої нерухомості, загальна площа якого 
перевищує 300 кв. м (для квартири) та/
або 500 кв. м (для будинку); 

г) 0% — для господарських (приса-
дибних) будівель — допоміжних (нежит-
лових) приміщень призначених для утри-
мання сільськогосподарського реманен-
ту та свійської худоби і птиці (для влас-
ного використання), до яких належать 
сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстер-

ні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, 
бойлерні приватних домогосподарств; 

д) 1,5% — трансформаторні підстан-
ції та ГРС, тощо;

є) встановити на 2017 рік ставки 
податку для об’єктів нежитлової (в т.ч. 
комерційної) нерухомості, що перебува-
ють у власності юридичних  та фізичних 
осіб у розмірі 1,5% розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом 
на 1 січня звітного (податкового) року, 
за 1 кв. метр бази оподаткування.

При цьому врахувати, що до пункту 
«є» відносяться готельні, офісні, торго-
вельні будівлі, СТО, їдальні, кафе, заку-
сочні, бази та склади підприємств тор-
гівлі й громадського харчування, будівлі 
підприємств побутового обслуговування; 
гаражі, промислові та складські примі-
щення, майстерні, АЗС, будівлі для пу-
блічних виступів, будівлі розважального 
типу (казино, ігрові заклади).

4. Cтавка транспортного податку 
встановлюється з розрахунку на кален-
дарний рік у розмірі 25 000 гривень за ко-
жен легковий автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування. 

5. Ставка земельного податку за 
земельні ділянки, нормативну грошову 
оцінку яких проведено, встановлюєть-
ся у розмірі 2% від їх нормативної гро-
шової оцінки, а для сільськогосподар-
ських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ 
та багаторічних насаджень) та земель 
загального користування  — у розмірі 
1% від їх нормативної грошової оцінки:

— за земельні ділянки, які перебува-
ють у постійному користуванні суб’єктів 
господарювання  (крім державної та ко-
мунальної форми власності) ставки зе-
мельного податку встановлюються у 
розмірі 3% від їх нормативної грошо-
вої оцінки;

— за земельні ділянки зайняті жит-
ловим фондом, які використовуються 
без утримання прибутку – у розмірі 0,1% 
від їх нормативної грошової оцінки;

— за земельні ділянки зайняті  не-
житловим фондом (окремі будівлі спору-
ди та їх частки) для фізичних осіб став-
ка земельного податку встановлюється 
у розмірі 1% від її нормативної грошо-
вої оцінки.

6. Ставка земельного податку за зе-
мельні ділянки, розташовані за межами 
населених пунктів, нормативну грошо-
ву оцінку яких не проведено  встанов-
люється у розмірі 5% від нормативної 
грошової оцінки одиниці площі ріллі 
по області.

Від сплати податку звільняються:  
інваліди першої і другої групи; фізичні 
особи, які виховують трьох і більше ді-
тей віком до 18 років; пенсіонери (за ві-
ком); ветерани війни та особи, на яких 
поширюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соці-
ального захисту»; фізичні особи, визна-
ні законом особами, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи;  
учасники АТО.

7. Ставка туристичного збору вста-
новлюється у розмірі 1% до вартості 
усього періоду проживання (ночівлі) 
за вирахуванням податку на додану 
вартість.

8. Дане рішення набирає чинності 
з 1.01.2017 року.

Сільський голова 
Олександр ВАРА

Оголошення
Громадська приймальня Тисменицької районної в Івано-Франківській об-

ласті організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» проводить при-
йом громадян з особистих питань, здійснює інформаційний супровід учасників 
АТО та їх сімей, надає допомогу в оформленні субсидій, консультації з питань 
розвитку місцевого самоврядування, антикорупційних питань.

Наша нова адреса: м. Тисмениця, вул. К. Левицького, 8 А (ІІ поверх).
Графік роботи: Пн.-Пт. 9.00 – 17.30. Обідня перерва: 13.30 – 14.00.
Вихідний: Сб.-Нд. Тел.: 066 669 10 41.

  СПІВПРАЦЯ

До Пшеничників — 
з добрими звістками 

Бюджетоутворюючим підприємством у селі Пшеничники є філія «Перспек-
тив». Нещодавно випала добра нагода керівникам підприємства зустрітися 
із громадою села. Того дня відбулися загальні збори громадян. Сільський 
голова Дмитро Тимчук прозвітував про роботу виконкому сільської ради та 
депутатського корпусу в 2016 році.
 Заступник директора «Перспектив» 

Сергій Цимбалістий прозвітував перед 
орендодавцями філії, доповів про робо-
ту підприємства за 2016 рік, надав ін-
формацію щодо фінансової допомоги в 
переоформленні спадщини та виплати 
орендної плати власникам земельних 
паїв за  2015-2016 роки. 

Зацікавила присутніх і участь компанії 
у фінансуванні соціальних проектів. Торік у 
Пшеничниківському НВК встановлені нові 
двері, для ремонту сільських доріг надано 
транспорт для перевезення щебню та ав-
тогрейдер. Підприємство надало благодій-
ну допомогу на проведення благоустрою 
двох населених пунктів, а всі учні школи 

та дошкільнята отримали подарунки від 
«Перспектив» на свято Миколая. 

 Саме за таку допомогу представни-
кам філії «Перспектив» дякували сіль-
ський голова Дмитро Тимчук, директор 
Пшеничниківського НВК Галина Стефа-
нишин. Особлива подяка прозвучала від 
пароха села о. Ігоря Баланди за фінансо-
ву допомогу при спорудженні дзвіниці 
біля церкви Святого Юра. 

Спільно з громадою села  на зборах 
прийнято рішення щодо співфінансуван-
ня обласного проекту в 2017 році, яким 
передбачено упорядкування релігійного 
туристичного маршруту на території Духо-
вно-паломницького Центру Матері Божої. 

Людмила СТРАЖНИК, фахівець 
зі зв’язків з громадськістю 

філії «Перспектив»

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ!

Повідомляємо, що в управлінні праці департаменту соціальної політики 
Івано-Франківської облдержадміністрації за номером:  (0342) 53-07-73 працює 
телефон “гарячої лінії”, за яким можна повідомити про факти виплати заробіт-
ної плати у розмірі, нижчому від мінімальної заробітної плати, скорочення пра-
цівників, переведення їх на неповний робочий час тощо.

Режим роботи телефону “гарячої лінії” за номером: (0342) 53-07-73 буде 
здійснюватися відповідно до графіку роботи управління праці, а саме:

понеділок-четвер: з 8.00 до 17.15 (обідня перерва з 12.00 до13.00);
п’ятниця: з 8.00 до 16.00 (обідня перерва з 12.00 до13.00).
Також інформуємо, що про факти порушення вимог чинного трудового законо-

давства можна повідомити на урядову “гарячу лінію” за номером телефону: 1545. 

Управління Пенсійного фонду України в Тисменицькому районі

Депутатський телетайп
Відповідно до розпоряджень голови районної ради від 23.01.2017 № 7-р,  
30.01.2017 №12-р, “Про використання коштів з фонду на виконання депутат-
ських повноважень” профінансовано видатки Фонду на виконання депутат-
ських повноважень згідно із заявами  депутатів районної ради:

Бринзей Галини Миколаївни – в 
сумі 3 000 (три тисячі) гривень 00 
копійок для надання матеріальної 
допомоги на лікування жительці с. 
Колодіївка. 

Боярської Ірини Василівни – в су-
мі 2 500 (дві тисячі п’ятсот) гривень 00 

копійок та Федоришина Ігоря Яросла-
вовича – в сумі    1 000 (одна тисяча) 
гривень 00 копійок для надання мате-
ріальної допомоги на лікування жите-
лю с. Клузів.

Тисменицька районна рада
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Велична прослава 
Рожденного

 Закінчення. Поч. на 1 стор.
Відрадно, що це й та ряд інших ра-

йонних мистецьких заходів не мають 
постійної «прописки», а «навідуються» 
до вдячної місцевої публіки. Цього ро-
ку районна розколяда пройшла у Брат-
ківцях, і тому є дуже вагома причина – 
відкриття після ґрунтовного ремонту 
місцевого будинку культури, який аж 
сяяв свіжістю. Особливість церемонії 
зумовила й те, що фестини розпочалися 
на майдані перед будинком культури, у 
велелюдному півколі учасників, стого-
лосою колядою «Нова радість стала». 
Ведучі Любов Глодов’юк і Роман Шкру-
мида вітають братківчан та гостей, об-
ласним і районним посадовцям підно-
сять коровай і дідуха, а за якусь мить 
перетнути символічну стрічку запрошу-
ють заступника голови Івано-Франків-
ської ОДА Ігоря Пасічняка, начальника 
управління культури ОДА Володимира 
Федорака, голову Тисменицької райра-

ди Романа Крутого та заступника голо-
ви РДА Степана Мандибура.

Слідом за священнослужителями 
й посадовцями люди йдуть до залу, де 
на той момент уже аншлаг.

Відкрив фестини хор «Просвіта» у 
складі викладачів мистецьких навчаль-
них закладів району під керівництвом 

Світлани Бойко – колядою «Народився 
Бог на санях» за поезією ґеніального 
лемка Богдана-Ігоря Антонича, яку по-
ставив на музику та першим виконав 
кобзар Василь Жданкін.

Відтак дійство та нововідкритий бу-
динок культури і всіх присутніх благо-
словили священики, а посадовці виго-
лосили подячні й привітальні промови 
з нагоди цієї події.

Після такої, так би мовити, прозової 
частини хор «Просвіта» продовжив свій 
виступ колядками «Бог ся рождає», «У 
надії Божа мати» (солістка Оксана Хо-
лодняк), та всесвітньовідомим «Щедри-

ком» в обробці Миколи Леонтовича. На-
ступним на сцену вийшов хоровий склад 
народного аматорського ансамблю пісні 
і танцю «Барви Прикарпаття» зі Старих 
Кривотул (керівник Петро Заник), який 
цьогоріч був фіналістом фестивалю «Ко-
ляда на Майзлях». Цілісна композиція 
у виконанні «Барв…» включала в себе 

колядки «Родився Христос», «Ой ста-
лась, браття, добра новина», «Вставай-
те, браття українці».

Глядачі мали насолоду побачити 
традиційну, а водночас оригінальну ви-
ставу «Вертеп» у виконанні народного 
аматорського драматичного колективу 
з Павлівки (керівник Олександра Бод-
нар). З цим вертепом, нагадаємо, три 
тижні тому павелчани успішно виступили 

на фестивалі «Вертеп-фест» у Харкові.
Народний фольклорний колектив 

з Чернієва на чолі з Марією Марцинюк 
заспівав колядки «Землю Юдейську» 
«Засяла в небі ясна зірниця», «Понад 
Вифлиємом». Так само три святкові ком-
позиції – «Що то за предиво», «Дивная 
новина», «Небо і земля» – виконала на-
родна аматорська хорова капела іме-
ні Романа Долчука з Ямниці (керівник 
Ярема Павлик). Сусіди ямничан, жіно-
чий вокальний ансамбль «Клузівчан-
ка», яким опікується Роман Мантуляк, 

у Братківцях колядували «Темная нічка 
тьмою світ закрила», «Яснеє сіно», «Ой 
радуйтеся усі люди».

Народний фольклорний колектив 
«Горицвіт» з Узина на чолі з Марією Бор-
ковською охоче поповнює свій доро-
бок театралізованими композиціями, 
що відтворюють основні події річного 
етнографічного циклу, в якому чільне 
місце займають релігійні свята. На ра-
йонній розколяді колектив виконав теа-
тралізоване дійство «Нині Маланки – за-
втра Василя». Велику втіху подарували 
глядачам наймолодші учасники Різд-
вяних фестин – дитячий хор з селища 

Єзупіль, яким керує Наталія Вовчук. Ма-
ленькі хористи на початку жовтня вра-
зили вчительство району виконанням 
Літургії в тисменицькій церкві Святого 
Миколая, а цього разу заворожили брат-
ківчан дзвінкими колядками: «Павочка 
ходить», «Вашого двора не минаємо», 
«Добрий вечір, пане господарю», «Ой 
щедрий вечір, ой добрий вечір» та ве-
личальною «Многая літа».

Рибне – одне з найменших сіл Тис-
меницького району, свого часу майже 
знищене радянським окупаційним ре-
жимом, але в ньому з перших років не-
залежності діє потужний народний хоро-

вий колектив, яким сьогодні керує Ірина 
Павлик. Рибненські хористи виступили 
на районній розколяді з колядками «Па-
не господарю, що на твому дворі» та «Ой 
у Вифлиємі». Вокальний ансамбль з су-
сідньої Березівки виконав для братків-
чан і гостей композиції «Рай розвився» 
та «Свята Варвара».

Самобутній фольклорний колектив 
з Чорнолізців на чолі з Михайлом Фи-
циком виступив з чотирма яскравими 
взірцями різдвяного піснеспіву – «Вста-
вай, вставай, господарю», «Добрий вечір, 
люди», «Три славнії царі» та «Радуйтеся 
всі людиє». А підтримати своїх парафіян 

прибув на розколяду настоятель церкви 
Перенесення мощей святого Миколая, 
декан Тисменицький УПЦ КП, корінний 
братківчанин отець Василь Качур. Як за-
вжди, високу виконавську майстерність 
продемонстрував на братковецькій сце-
ні учасник багатьох пісенних фестива-
лів народний аматорський вокальний 
ансамбль «Джерело» з села Підлісся 
(керівник Владислав Князєв), заспівав-
ши авторський твір «Падає з неба сон», 
величальну «Здоровим всіх з Різдвом 
Христовим», хрещенську «Стоїть Хрис-
тос по коліна в Йорданській воді» та за-
карпатську народну колядку «Ой гула, 
гула, крутая гора».

А в фіналі – на радість односель-
чанам свою різдвяну програму виконав 
народний аматорський хор «Братчина» 
під орудою Василя Яковишина (компо-
зиції «Радість нам явила», «Ніч над Ви-
флиємом», «У Вифлиємі», «Янголи в не-
бі», «Чудесна зірка», «Щедрий вечір», «Ой 
на річці, на Йордані», «Дякуєм цій хаті»).

Ведучі свята щедро повіншували 
учасників та глядачів – на здоров’я, до-
статок, благополуччя, тепло в оселях і 
серцях.

Володимир ЗАНИК
Фото автора 

та Івана ПОСТОЛОВСЬКОГО

Ведучі свята

На сцені — господарі свята — хор «Братчина»

Березівські колядники

Узинська Маланка

«Барви Прикарпаття» зі Старих Кривотул

Народний фольклорний колектив з Чернієва

«Клузівчанка» в Братківцях

Р. Татумірак, С. Мандибур,  Р. Крутий, І. Пасічняк, В. Федорак, Т. Федорів 

Дитячий хор з Єзуполя. Справа — Н. Вовчук
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Затишна «Калинонька» — для рошнівської малечі
У останній січневий день рошнівська громада отримала ще одну поважну ві-
ху в історії: цього дня освітянська родина місцевої загальноосвітньої школи 
прийняла 25 наймолодших, які пізнаватимуть світ та крокуватимуть країною 
знань у дошкільній групі. Хоча навчальний заклад як навчально-виховний 
комплекс працював від початку навчального року, проте саме відкриття в 
його просторих стінах сучасного дошкільного закладу «Калинонька» пере-
творило його в повноцінний НВК. 

До реалізації суспільно-корисного 
проекту з відкриття навчально-виховно-
го комплексу знадобилася консолідація 
зусиль посадовців районного та облас-
ного рівнів й ініціатива місцевої вла-
ди. Декількома роками раніше навчаль-
ний заклад отримав 360 тисяч гривень 
з обласного бюджету на облаштування 
очисних споруд. Наступним кроком ста-
ло спорудження внутрішніх санвузлів. 

Для того, щоб дітворі було ком-
фортно пізнавати світ у дошкільному 
навчальному закладі, фірма-підрядник 
проводила ремонтні роботи протягом 
минулого року. Клопітка праця з введен-
ня в дію Рошнівського НВК зреалізована 
завдяки фінансової підтримки владних 
інституцій різного рівня: 250 тис. грн — 
кошти обласного бюджету у 2015-16 рр.; 
257,4 тис. грн у минулому році скерував 
районний бюджет; 44,8 тис. грн у 2017-
му виділив відділ освіти РДА.     

Рошнівський НВК став 14 за рахун-
ком у Тисменицькому районі, і першим на 
Прикарпатті, відкритим у 2017-му році. 
Відтак до Рошнева розділити таку по-
важну подію прибули заступник голови 
обласної державної адміністрації Ігор 
Пасічняк, голова Тисменицької район-
ної державної адміністрації Іван Сема-
нюк, голова Тисменицької районної ради 
Роман Крутий, заступник голови Тисме-
ницької РДА Степан Мандибур, депутати 

райради Руслан Фармус та Роман Мох-
няк, парох місцевої церкви о. Микола, 
начальник відділу освіти РДА Світлана 
Шарабуряк, голова райкому профспілки 
працівники освіти Іван Когуч, працівни-
ків відділу освіти РДА, сільський голова 
с. Рошнів Богдан Бідочка.

Вітаючи від імені керівництва об-
ласті рошнівську громаду, заступник 
голови ОДА Ігор Пасічняк підмітив, що  

найкраща інвестиція – це інвестиція у 
дітей, як майбутнє. Відтак у цьому на-
прямку активно працює і обласна, і ра-
йонна влада. 

Святом громади означили відкриття 
НВК голови Тисменицької районної ра-
ди Роман Крутий та районної державної 
адміністрації Іван Семанюк. Тому-то пе-
реказали слова вдячності усім, хто до-
лучився до реалізації довгоочікуваної 
мрії тамтешньої громади, водночас да-

ли настанови вихователям та малюкам, 
для яких «Калинонька» стане другою 
домівкою. А подаровані очільниками 
району яскраві іграшки та розвиваю-
чі ігри, спортивний інвентар сприяти-
ме якнайшвидшій адаптації у затишних 
приміщеннях. 

Саме через відкриття нових груп у 
дитячих садках та НВК керівництво ра-
йону спільно із відділом освіти вирішує 
проблему дошкільної освіти. «Якщо у 
2010 році Тисмениччина разом із Калу-
щиною посідали в області останні місця 
в рейтингу охоплення дітей дошкільною 

освітою, то завдяки реорганізації шкіл у 
НВК та відкриття додаткових груп у ді-
ючих дошкільних закладах ситуація зна-
чно покращилася, — запевняє началь-
ник відділу освіти Світлана Шарабуряк. 
— Зараз здобувають дошкільну освіту у 
восьми ДНЗ та 14 НВК 1500 малюків».

Переконаний, що тільки  спільни-
ми зусиллями можна втілити будь-який 
задум, виходець з Рошнева — депутат 

райради Руслан Фармус. Адже ініціати-
ва сільського голови  Богдана Бідочки 
та всієї громади, яка років зо п’ять то-
му була мало реальною, втілилася за-
вдяки спільному бажанню подарувати 
майбутнє селу, де проживає понад вісім 
сотень мешканців.

Відтак на правах господаря ди-
ректор НВК Василь Басараб подяку-
вав усім, хто долучився до відкриття 
дитячого садочка: обласній, районній 

владі, депутатам районної ради, відді-
лу освіти, батькам, та висловив спо-
дівання, що кількість дітей постійно 
буде збільшуватися. Слова вдячності 
лунали від батьків, а рошнівські шко-
лярики  та дошкільнята підготували 
для гостей та найрідніших глядачів 
театралізовану постановку, пісенні та 
хореографічну композиції, у яких по-
дитячому щиро дякували дорослим 
за розкішний подарунок. 

Помітне хвилювання керівника НВК 
Василя Басараба, всього педагогічного 
колективу від такої відповідальної події 
минуло, коли втомлені довгими промо-
вами дорослих, все більше привертали 
увагу присутніх у актовій залі винуватці 
торжества: непосидючі безпосередні 
маленькі патріоти, які чимдуж хотіли 
потрапити у облаштовану дорослими 
загадкову країну дитинства. 

Після церемонії перерізання сим-
волічної стрічки та священничого бла-
гословення приміщень та всіх, хто там 
працюватиме, гамірна дітвора і гості 
змогли оцінити старання будівничих 
та педагогів. 

Дорослі намагалися перетвори-

ти шкільні кімнати у затишну країну 
дитинства, облаштувавши  спальню, 
ігрову кімнату, гардеробну, їдальню 
та пральню. Оригінальні дитячі ме-
блі: зручні ліжечка, казкова меблева 
стінка, стільці та столи, інтерактив-
не килимове покриття доповнюють 
інтер’єр «Калиноньки». А потрапивши 
у спальню та ігрову кімнати, малеча 
захоплюватиметься промовистими 
малюнками улюблених персонажів 

мультиплікаційних фільмів та казко-
вих героїв, відображеними на стінах 
відомим художником Василем Голен-
диром, що працює у місцевій школі 
вчителем образотворчого мистецтва.   

Відкриватимуть світ невідомого та 
цікавого у новому садочку під опікою 
двох вихователів та помічниці 25 дітей 
віком від трьох до п’яти років, яким ке-
рівник громади вже навесні пообіцяв 
облаштувати  поруч зі школою ігровий 
майдачик. 

З поповненням шкільної родини 
наймолодшими є перспектива для 
розширення загальноосвітньої шко-
ли, яка наступного року святкува-
тиме півстолітній ювілей. Тому на 
Рошнів очікує ще одне спільне свято 
цілої громади в оновленому храмі 
науки, а відтак надія на краще май-
бутнє малої батьківщини.  

Оксана САКОВСЬКА  

Вітання від обласної влади

З Божим благословеннямЩе — мить і «Калинонька» вітатиме малечу

Перші хвилини в ігровій кімнаті

Вітання рідній громаді від 
Руслана Фармуса

З рук сільського голови Богдана Бідочки директор 
школи Василь Басараб отримує дарунок — паспорт 

на пральну машинку 



8 3 лютого
2017 року № 5 Екзотика
Їхній Півень — для нас «китайська грамота»

Важко сказати, коли з’явилася на наших слов’янських теренах ця мода — на 
китайські ліхтарики, китайські скульптурки будди, китайські календарі, ки-
тайські Нові роки… та іншу «орієнталістику» (орієнтальний — означає схід-
ний). Але сталося це десь у радянський період. І комуністична партія нічого 
не мала проти буддизму, крішнаїтства та іншої екзотики, на відміну від по-
ширення християнства — «опіуму для народу». Очевидно, людині властиво 
тягтися до чогось екзотичного, інакшого, незрозумілого і перетворювати цю 
незрозумілість у приємну забавку. Але направду, якби автохтонний китаєць 
запитав у будь-якого западенця-«сходолюба», звідкіля взялося оте святку-
вання року Півня чи іншої тварини, то галичанину довелося б червоніти. Бо 
наші знання і розуміння тут обмежуються тим, що нам розповіли журнали 
для домогосподинь: якого кольору одяг треба носити з нагоди китайського 
Нового року, що цей рік має принести чомусь не лише китайцям, а й галича-
нам і таке інше — смішне й поверхове. На щастя, китайці на Прикарпатті — 
рідкість, і ніхто нас не запитає про суть модної у нас «китайської астрології».

Але на всякий випадок спробуймо 
бодай трохи розібратися, звідкіля взя-
лися всі ці роки Зміїв, Щурів, Свиней, 
Півнів. Віддалено ми розуміємо, що це 
має якийсь стосунок до зірок, які, згід-
но з астрологією, впливають на долю 
людини. Варто відзначити, що у китай-
ців є своя астрологія, відмінна від єв-
ропейської. І не зовсім астро (з латини 

— зірка). Бо вони вірять у енергію Кос-
мосу, дію стихій, які правлять світом, а 
не окремих зірок та сузір’їв. Головні сти-
хії китайців, окрім загальної космічної, 
це: вогонь, метал, вода, дерево, земля. 
У кожної з них є свій колір, відповідно: 
червоний, білий, синій, зелений, охра. 
Тому якщо певний рік проходить під до-
мінуючим впливом конкретної стихії, 

то його знак отримує колір цієї стихії 
(скажімо, Півень у китайців цього року 
червоний, тобто вогняний).

Але крім основних, на мешканців 
Піднебесної впливають менші стихії, а 
також тварини-покровителі. Час впливу 
того чи іншого звіра пов’язують з буд-
дистськими легендами. За переказами, 
будда Гаутама (буддів насправді є дуже 

багато, бо це люди, які досягли духовно-
го «просвітлення»; але саме монах-ас-
кет Гаутама заснував філософсько-ре-
лігійне вчення буддизм) дуже трепетно 
ставився до живої природи, зокрема 
тварин. Легенда розповідає про те, що 
будда запросив на свій день народжен-
ня звірів. Прибули дванадцятеро. Для 
цього вони подолали складний шлях з 
численними перешкодами. І потрафи-
ли це зробити хто завдяки хитрощам, 
хто — дякуючи мудрості, хтось, будучи 
спритним, інший — бо був витривалий. 
На знак вдячності будда подарував зві-
рам можливість правити світом протя-
гом року. Черговість років правління 
узгоджувалася з черговістю прибуття 
тварин на свято до будди. Очевидно, 
що своєму періоду звір надає своїх рис 
«характеру».

Існують також інші легенди щодо 
тварин, які отримали вплив на долю 
людей. За дві з половиною тисячі ро-
ків існування буддизм мав доволі часу 
створювати красиві легенди. Вони — 

частина багатої східної культури, яка 
дуже відрізняється від нашої. Адап-
тація цієї культури до європейського 
сприйняття робить її суттєво відмінною 
від справжньої, аутентичної. Так, за 
словами самих китайців, навіть ієро-
гліфічне написання отих зодіакальних 
знаків — Бик, Змія, Щур, Тигр, Заяць, 
Півень… — є зовсім інакшим, ніж на-
зви аналогічних тварин. Тобто китаєць 
вкладає у своїх Бика та бика цілком 
різні значення. Для нас же бик — і в 
Африці бик. І нам, європейцям, просто 
не збагнути цієї «китайської грамоти». 
Та й, може, і не конче. Може, все ж нам 
затишніше почуватися під опікою єди-
ного всемогутнього і всеохоплюючого 
Бога-Творця, ніж під впливом числен-
них стихій та тварин. І навряд чи ми 
зможемо догодити китайському Пів-
ню, якщо одягнемо на його Новий рік 
червону спідницю. Хоча, з огляду на 
захоплення світового ринку лейблом 
«маде ін Чіна», спідниця цілком може 
виявитися китайською.

Зустрінемо китайський 
рік Півня по-галицьки

(рецепти страв з курятини)
Хоча у китайців новий рік почався 28 січня, а у нас — ще раніше, 
цілком можемо влаштувати собі святковий стіл, скажімо, у най-
ближчу неділю. І на спомин про наших далеких сусідів у Піднебес-
ній (на яких часом покладаємо надію, що вони зіграють нам на руку 
у подоланні ближчих східних сусідів) приготуємо собі щось смач-
не з півня або курочки. Узяти хоча б галицьку юшку з кугутика. Це 
правдиво святочна страва, і так добре, як у нас, її не готують нігде.

Юшка з півника
Найкраще взяти тушки не 

бройлера, а домашніх несучки або 
півня. Тобто бажано тушку купити 
на базарі, якщо ви не маєте курей 
в домашньому господарстві. Курку 
краще обробити відразу, помити і 
покласти в холодну воду на годин-
ку-другу, аби відмокла. Злити во-
ду і налити свіжу. На курку вагою 
1,2-1,8 кг достатньо 3,5-4 л води. 
Довести до кипіння і, знявши пі-
ну, зменшити вогонь до мініму-
му. Через хвилин двадцять кину-
ти в юшку цибулину, попередньо 
очищену (краще не до кінця) від 
лупини і спечену на блясі чи на 
комфорці. Печена цибуля додає 
гарного запаху та золотистого ко-
льору. Через 1,5 години вийняти 
цибулину і кинути дві цілі морк-
вини та корінь петрушки, лавро-
вий листок, перець горошком і 
сіль за смаком. Ще через годину 
юшка готова. Дістати м’ясо, дати 
йому охолонути і зчистити з кіс-
ток. Покласти назад в бульйон і 
включивши вогонь, дати йому ді-
йти до кипіння (але не кип’ятити, 
бо стане мутним). До доброї юшки 

пасує домашній тоненький мака-
рон, замішений на яйці.

Царська курка
Складники: куряча тушка ; по-

мідор; п’ять печериць; одне яйце; 
дві ложки майонезу; 50 г шинки; 20 
г твердого сиру; два зубчики час-
нику; сіль і перець; дві ложки олії; 
різноманітна зелень для прикра-
си страви.

Розрізаємо тушку уздовж че-
ревця, розгортаємо і акуратно ви-
ймаємо кісточки, залишаючи тіль-
ки ті дві, на яких кріпилися крила. 
Розрізаємо тушку на дві половини. 
Кожну обережненько відбиваємо, 
посипаємо сіллю, перцем, рубаним 
часником — і набік. Нехай полежать 
трохи. Готуємо омлет. Для нього на-
самперед дрібно ріжемо помідори, 
шинку і гриби, обсмажуємо на олії. 
Тут підійдуть не лише печериці, а й 
інші гриби. Поки все це смажиться, 
зіб’ємо яйце з майонезом і заллємо 
сумішшю те, що у нас на сковорідці. 
Потім — в духовку. Температура в 
ній рекомендується до 220 граду-
сів. Довго запікати не варто, хвилин 
десять максимум. На кожну поло-
винку курки викладаємо половину 

отриманого омлета. Посипаємо тер-
тим сиром. Тільки майте на увазі, 
сир краще брати не дуже жирний, 
40-50 відсотків. Загортаємо рулети 
і ставимо в духовку. Рулети можна 
скрутити ниткою, скріпити шпаж-
ками. Але в принципі має вдатися 
й без них. Просто покладіть руле-
ти швом донизу. Запікаються вони 
хвилин тридцять. Але залишати без 
нагляду їх не варто. На деко буде 
виділятися сік — ним час від часу 
поливайте рулети зверху. Готові рі-
жемо, викладаємо на блюдо, при-
крашаємо зеленню. Подають «кур-
ку по-царськи» гарячою.

Салат з курячою печінкою 
екзотичний

Складники: жмут листя салату 
(можна мікс із руколи, крес-салату, 
«айсбергу» та інших), 500 г курячої 
печінки, дві мандаринки, декілька 
помідорів; на маринад для печінки: 
дві ложки соєвого сосу; 100 мл біло-
го вина, щіпка спеції зіра (кумин), 
щіпка спецій «прованські трави», 
сіль, перець; малиновий сос до са-
лату: 100 г свіжої чи мороженої ма-
лини, 50 мл оливкової олії (можна 
соняшникової), ложка соку лимона.

Замаринувати печінку і зали-
шити на 10-15 хвилин. У блендері 
збити всі інгредієнти для малино-
вого соусу. У розігрітій сковороді 
з однією столовою ложкою олії об-
смажити печінку (без маринаду) 
протягом семи хвилин, посолити, 
поперчити за смаком. На блюдо ви-
класти мікс-салат, зверху довільно 
покласти обсмажену печінку, почи-
щені часточки мандарина, помідо-
ри, нарізані великими шматочка-
ми, заправити салат малиновим 
соусом і, за бажанням, посипати 
зверху подрібненими горішками.

Птаха, знакова в багатьох народів
Пі́вень — символ сонця, світла, вогню, войовничості; пильності; воскресіння; смерті та зла; сили 
чоловічої плоті; домовитості; господарності; каяття (у християнстві); передвісника біди, нещастя; 
жертви; відкривача скарбів; також він є оберегом від пожежі.

Це — надзвичайно поширений і багатоплано-
вий символ. У багатьох міфопоетичних системах 
він символізував войовничість. Наприклад, верхо-
вного китайського бога війни Тайї зображували як 
істоту з тулубом півня і головою людини. Ватажок 
війська індуїстського бога Сканда мав такі головні 
атрибути: спис, лук, півень.

Цей птах був тотемом у південнокорейських 
племен. Ірландська богиня Бригіта (цілителька) 
уявлялася, зокрема, у вигляді трьох півнів. Фри-
гійський бог-цілитель, а водночас покровитель мо-
гил, їздив на коні і півні.

Дуже поширений був мотив півня як символу жер-
товності. Росіяни, білоруси приносили його у жертву 
Баннику (духу бані), Домовику (духу оселі), Водянику.

Світова міфологія трактувала півня як істоту, 
якої боїться нечисть (чорти, відьми та ін.). Напри-

клад, китайський чарівний птах Чунмін, що боровся 
із нечистою силою, був схожим на півня. Василіск 
— потворний змій-губитель — боявся лише півня. 
Цікаво, що, за міфами, він вилупився із яйця, зне-
сеного півнем.

У праукраїнців півень вважався передвісни-
ком зорі, сходу Сонця, а, отже, пробудження життя. 
Не випадково існувала така народна назва півня 
як «будимир», тобто «буди світ». Півень був пред-
ставником грозового полум’я, символом вогню, 
уособленням домашнього вогнища. Ось чому сти-
лізоване зображення його знаходимо на дахах, 
шпилях будівель, скринях, рушниках. Це був вод-
ночас талісман проти пожежі і вогню. До речі, у 
Китаї півень на стіні — оберіг від стихії полум’я.

Водночас чорний півень у язичників символі-
зував смерть, пов’язувався з підземним світом. У 

багатьох регіонах України одяг покійників виносили 
у курник, щоб півень «відспівав», отже «очистив» 
від впливу смерті. Спів півня віщував прихід гос-
тей, а спів біля вікна — нещастя, смерть. Чорного 
півня не тримали у дворі (буде сварка між госпо-
дарями). Вірили, що існує «півень-царик», якого 
боїться сам Диявол. Чумаки, вирушаючи в дорогу, 
брали його як оберіг. Існувала легенда і про півня, 
який може відкривати скарби.

Півень символізував і силу чоловічої плоті, 
тому наречений у деяких країнах під час весіль-
ної церемонії ніс саме півня.

Півню приписували здатність пророкувати 
біду, що відбито, зокрема, у казці про «Золотого 
півника». У фольклорі цей птах виступає як сим-
вол войовничості і водночас домовитості: «пово-
дитися, як два півні», «ходити півнем», «без пів-
ня оселя глуха».

У християнстві півень — символ каяття. Спів 
півня (за Біблією) нагадує апостолу Петру про ма-
лодушне відступництво від Христа і викликає сльо-
зи провини і спокути.

Зображення півня міститься на багатьох гер-
бах та емблемах.

Китайська гравюра

Ілюстрація Володимира Голозубова до книжки 
«Два півники горох молотили»

Дещо про китайську кухню
Оскільки ми сьогодні заговорили про китайські традиції Нового року і про їжу, то принагідно 
довідаймося і дещо про кухню Піднебесної. Всі операції в китайському кухарстві грунтують-
ся на ретельній ручній обробці продуктів. Секрет китайської їжі — саме в обробці вихідної 
сировини, яка мало відрізняється від звичних нам продуктів: овочі та гриби, риба, свинина 
і курятина, борошно, цукор, олія. Молочні продукти і молоко китайці в їжу майже не вжива-
ють. Китайська кухня спирається на філософські принципи традиційної східної медицини. Але 
ось який парадокс: згідно зі статистикою, чверть китайців страждають від надмірної ваги. 

Та якщо говорити про мистецтво китайської 
кулінарії (а не фастфуд), то основні принципи май-
же не змінилися за минулі тисячоліття: пропорція 
м`яса в страві повинна складати приблизно одну 
третину від загальної кількості овочів. Продукти 
необхідно нарізати соломкою або невеликими 
шматочками, причому шматочки риби, м`яса або 
птиці повинні бути тієї ж величини і форми, що і 
овочі. Китайці ретельні, акуратні і ювелірно точні 
в обробці сировини. Їхнє харчування немислиме 
без бобових і продуктів з них: соєвої олії, соєвого 
молока, сиру із сої, гострого темно-коричневого 
рідкого соусу і негустої солоної пасти із соєвих 
бобів. Бобові культури — основне джерело білка, 
що замінює м`ясо. Як приправи використовується 
соєвий соус, оцет, сіль, меліса і мед. Олія увійшла 
в китайську кулінарію в більш пізні часи, раніше 
для підсмажування використовували тільки тва-
ринний жир. Вершкове масло китайці вживають 
рідко, використовуючи рослинні жири — соєвий, 
кунжутний, арахісовий. Особлива увага приділяєть-
ся регулюванню вогню і використанню приправ.

Специфічні китайські продукти (акулячі плав-
ники, змії, консервовані яйця, «ластівчине гніздо», 
морські гребінці) для повсякденної їжі китайців 
не менш велика рідкість, ніж для нас, адже наці-
ональна кухня Китаю завжди дуже чітко розділя-
ється на імператорську і простонародну.

Курка по-китайськи (провінція Сичуань)
Деякі складники для нас направду екзотич-

ні. Їх, мабуть, доведеться замінити. Олія чилі — це 
олія, в якій «помлів» декілька днів стручок гостро-
го перцю. Коричневий цукор можна замінити зви-
чайним. Якщо не знайдете рисовий оцет, візьміть 
яблучний. Сичуанський перець — це так званий 

китайський коріандр. Зійде і наш. Загалом вийде 
не досконало по-китайськи, але достатньо схоже.

Складники: два курячих філе, вино — дві лож-
ки, спеції для курки (магазинний набір), крохмаль 
кукурудзяний — чайна ложка, соус соєвий світлий 
— 1,5 ст. л., ложка олії чилі, дві ложки олії, оцет ри-
совий червоний — три ложки, цукор коричневий 
— дві ложки, склянка арахісу, цибуля зелена — од-
на, часник — три зубчики, перець сичуаньський 
— ложка, перець гострий сушений — два стручки.

Замаринуйте шматочки курки в такій суміші: 
спеції для курки за смаком і за бажанням, будь-яке 
вино, кукурудзяний крохмаль, світлий соєвий соус 
— 1,5 ложки. Витримувати в маринаді потрібно не-
довго. П`яти хвилин достатньо. Змішайте рисовий 
оцет з коричневим цукром і додайте ложку світлого 
соєвого соусу. Перевірте, може бути потрібно ще 
трохи цукру. Нагрійте казанок три-п’ять хвилин. 
Налийте в нього олію і теж нагрійте. Посмажте 
на середньому вогні шматочки м`яса — дві-три 
хвилини. Злийте зайву олію і вийміть м`ясо, зате 
долийте червону олію чилі. Зменшіть вогонь, до-
дайте сушені перці. Ось тут обережніше — може 
бути дуже гостро. Краще все ж орієнтуватися за 
смаком. Сюди ж перець сичуаньський, який згодом 
заберете. Сюди ж — тонко нарізаний часник. Збіль-
шіть вогонь. Все посмажте 30 секунд, помішуючи. 
Додайте в сковорідку обсмажені шматочки куря-
тини, червоний рисовий оцет, змішаний з цукром 
і соєвим соусом. Все перемішайте і обсмажуйте 
хвилину. Наріжте зелену цибулю на середні шма-
точки. Вкиньте у казанок. Перемішайте. Досипте 
арахіс. Перемішайте. І вимкніть вогонь. Арахіс не 
повинен стати м`яким. Готово.

Підготувала Вероніка ЗАНИК
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Овен
Наступний тиждень буде 
непростим періодом для 
всіх Овнів. На початку 
тижня остерігайтеся кон-
фліктів вдома і на роботі. 

Будьте як можна менше різкими у від-
носинах і говоріть більше приємних 
речей оточуючим. Тоді вдасться уник-
нути сварок.

Телець
Середина  останнього 
місяця зими Тельцям 
запам’ятається масою 
несподіваних ситуацій, з 

яких доведеться виплутуватися. Од-
нак засмучуватися не варто, до кінця 
тижня з’являться умови і час, щоб об-
міркувати подальші плани. Майбутнє 
буде залежати лише від вас!

Близнюки
Наступного тижня ви будете 
захоплені виключно приєм-
ними клопотами. Головне – 
триматися в цей час подалі 

від інтриг і підступів недоброзичливців. 
А може, у Близнюків з’явиться можли-
вість і зовсім примиритися з усіма сво-
їми недругами.

Рак
Незважаючи на те, що Ра-
ки не люблять поспішати і 
метушитися, навіть їм важ-
ко буде витримати неспіш-

ність першої половини лютого. Однак не 
варто намагатися форсувати події, все 
зміниться дуже скоро – вас запросять 
на світський захід, де буде можливість 
зав’язати кілька приємних і корисних 
знайомств.

Лев
На початку тижня Левам бу-
де бракувати взаєморозумін-
ня з колегами, а ось в осо-
бистому житті все буде про-

сто чудово. Недолік тепла останнього 
часу ви сповна компенсуєте новим за-
паморочливим романом. Чекайте кінця 
тижня і готуйтеся бути у формі.

Діва
Для Дів тиждень буде на-
пруженим – потрібно буде 
виконати багато справ, які 
накопичились. Але з усім 

ви легко впораєтеся, при цьому про-
демонструвавши начальству, на що ви 
насправді здатні. Наприкінці тижня Дів 
може чекати сюрприз – це нагорода за 
терпіння та труд.

Терези
Терезам варто зробити ак-
цент на любовних і дружніх 
відносинах. Протягом усьо-
го тижня ви будете почува-

ти себе впевнено, і це помітять. Мож-
ливо, у вихідні деякі Терези почнуть 
боротися із зайвими кілограмами, і їм 
це вдасться.

Скорпіон
Скорпіонам не всидіти на 
місці – їх тягне жага при-
год. Друзі або родичі, які 
раптово завітали в гості 

насилу зможуть утримати вас вдо-
ма. Але за терпіння ви будете вина-
городжені матеріально. Причому са-
ме родичами.

Стрілець
Стрільці будуть комфорт-
но почувати себе на чис-
ленних публічних заходах. 

Тим більше, що завдяки цьому вони 
зможуть зав’язати нові корисні зна-
йомства. Головне – бути як можна 
більш тактовними і не базікати зай-
вого. Інакше можна втратити гарно-
го друга або потенційного партнера 
по бізнесу.

Козеріг
Козероги сильно відчують по-
вільний плин часу на наступ-
ному тижні. Їм варто взяти 

себе в руки і терпіти, інакше є шанс по-
трапити в незручну ситуацію, вибира-
тися з якої доведеться до самого літа. 
Безконфліктність Козерогів зіграє їм на 
руку в лютому.

Водолій
Наступний тиждень прине-
се Водоліям багато радості і 
веселощів. Щоб не втратити 
голову від успіхів потрібно 

пам’ятати – успіх приходить лише до тих 
людей, які його заслуговують.

Риби
Нетривале затишшя чекає 
Риб на початку тижня. Пе-
репочинком можна скорис-
татися для того, щоб провес-

ти ревізію в любовних відносинах, а 
також скласти плани на весь найближ-
чий рік. Після цього можна сміливо на-
солоджуватися плодами планування і 
чекати нового чудового етапу життя. 
У вихідні дні можна провести ще й ре-
візію у своєму гардеробі – на порозі 
нового життя позбавитися від непо-
трібних речей.

Гороскоп на тиждень
Оголошення

(з 6 по 12 лютого)

Відріжте талон
та надішліть його

разом з текстом вашого 
приватного оголошення

на адресу редакції

Талон безкоштовного Талон безкоштовного 
приватного оголошенняприватного оголошення

Приватні оголошення
Продаю

  Будинок  в м. Тисмениця, вул. Кокор-
на, 8. Тел.: 066 385 13 23.
 Латунні дверки для печі; латунна ду-
ховка (брайтура); рушта чавунні; шу-
бер; котел на газ мод. 2210; автома-
тика ОПК; умивальник фаянсовий; 
умивальник із нержавійки; водяні 
насоси Ворскла 0,8 кВт; БЦНМ 0,7 
кВт; водяний насос ручний; труби не-
ржавіючі 2, 5, 32 мм; труби стальні 
32 мм; електроди нержавіючі; труби 
каналізаційні чавунні 50,100; люки 
каналізаційні; облицювальна плитка 
різних кольорів; облицювальна плит-
ка для підлоги; бідон алюмінієвий 
25 літровий; лінолеум із малюнком 
на матеріалі; штучне хутро рожево-
го кольору. Тел.: 066 913 38 09, Іван.
  2-кімнатну квартиру, третій поверх в 
м. Тисмениця, вул. Галицька. Мож-
ливий продаж з усіма меблями. Ціна 
35 тис. у. о. Тел.: 066 447 24 45, Ліля.
  Будинковолодіння в центрі м. Тисме-
ниця, 101 кв. м, гараж, сарай, аль-
танка, город 12 соток. Тел.: 095 066 
35 47.
  2-кімнатну квартиру, перший поверх 
в м. Тисмениця, пл. Ринок. Індивіду-

альне опалення. Тел.: 066 789 34 57.
 Дитячі товари б/у: дитяча йогуртни-
ця «Tefal» 400 грн., електропіч 500 
грн. Тел.: 095 945 69 13.
 Особняк  в смт. Єзупіль Тисмениць-
кого р-ну, після реставрації, 98 м 
кв. на земельній ділянці 0,05 га. 
Три кімнати, веранда, комора, газ, 
нові металопластикові вікна, між-
кімнатні двері, вхідні броньовані 
двері. Вода на вулиці (помпа). Ці-
на 28 000 у. о. Можливий обмін на 
квартиру в м. Івано-Франківську. 
Тел.: 095 945 69 13.
  Терміново! Промисловий холодиль-
ник  для м’яса в робочому стані, не-
ржавіючий корпус. Ціна договірна. 
Тел.: 099 083 26 77, 098 083 26 78.
 Двокорпусний плуг до трактора Т-74 
(ціна 7 000 грн.); нову газову колон-
ку (700 грн.). Тел.: 066 543 61 49.
  3-кімнатну квартиру  в центрі Тис-
мениці, 59,6 м кв. з євроремонтом 
та індивідуальним опаленням, об-
мебльована. Ціна договірна. Тел.: 
050 433 40 22.
 Новобудову в селі Старі Кривотули, 
ділянка 16 соток. Ціна 25 тис. у. о. 
Тел.: 099 253 33 42, 098 292 18 43.
  У зв’язку з продажем дачної ділянки   

продаються кролі різної породи і 
віку. Тел.: 096 839 42 74 (м. Івано-
Франківськ). Кожному покупцю – 
гарантуємо знижку!
  Земельну ділянку площею 0,12 га 
в м. Тисмениця, вул. Шевська. Ці-
на договірна. Тел.: 067 665 12 32.
 Перед заготовки сорочки, вишитої 
бісером; дитячі велосипеди: трьох-
колісний і двохколісний; ходулі ди-
тячі; візочки (2 шт.); шолом; кас-
ки  (робочі); кошики-гойдалки  (2 
шт.); клітку для папуг; клітку для 
хом ’ячка ; манеж дитячий ; дитячі 
речі та взуття. Тел.: 066 832 07 67.
 Два  комплекти  кахелю   б/у.  Ці -
на договірна. Тел.: 097 356 96 08; 
096 244 35 66.
  Земельну ділянку під будівництво 
(30 соток); дерево кругляк; кований 
дашок 1х1,5 м. Тел.: 096 395 35 93.
 Сіно в тюках. Ціна договірна. Тел.: 
099 094 77 03.
 Плуги тракторні, трикорпусні. Ці-
на по домовленості. Тел.: 066 915 
33 50.
  Земельну ділянку в центрі м. Тисме-
ниця, вул. Липова (позаду муз. шко-
ли), площа 10 сот. Затишне місце. 
Ціна 7500 у. о. Тел.: 068 029 99 89.

 Коня з возом і реманентом. Тел.: 
068 623 12 60. 
 Кормовий буряк. Ціна договірна. 
Тел.: 066 923 32 21, 066 905 35 65.
 Дрібну  картоплю : 1  кг  —  1 ,50 
грн., квасолю: 1 л — 18 грн. Тел.: 
097 487 03 16.
  Будинок  в м. Тисмениця ,  вул. В. 
Стефаника ,  25.  Ціна  договірна . 
Тел.: 099 721 96 92.
  Терміново !  Новий  цегляний  бу-
динок 120 кв.м  в  м. Тисмениця , 
вул. Пшениківська ,  47а. Є світло , 
газ ,  вода ,  літня  кухня ,  20 соток 
землі. Тел.: 099 373 28 50 — Анна ; 
099 068 47 85 — Назар.
 П р о д а м  п о р о с я .    Т е л . : 
068 623 12 60.
 Новий мотоблок «Мотор Січ» МБ-
6 - 6 к.с.  2016 р. в. (ціна  19500 
грн ) ;  новий  плуг  з  ножем  ПН -
1  (1350 грн ) ;  новий  підгортач 
(1350 грн); механізм поворотний 
УУМП» (1100 грн) ;  борону  БН -1 
(1450 грн); прополювач (1200 грн). 
Тел.: 096 225 20 70, 095 216 08 68, 
Руслан.
 Корову чорно -рябу ,  6  рок і в , 
високот ільну ,  молочну.  Тел . : 
067 765 26 60.

Куплю
 Жовті годинники виробництва СРСР, мо-
нети та старі речі. Тел.: 097 062 39 33.
  Газові колонки, телевізори б/в недоро-
го. Тел.: 095 768 02 62, Тарас.
 Лоскут нутрії, песця, чорнобурки. Тел.: 
066 641 67 23.

Різне
 Чоловік 35-185-99 без шкідливих зви-
чок познайомиться для створення сім’ї 
з дуже пишногрудою жінкою без шкід-
ливих звичок, без дітей. При потребі 
згоден на переїзд. Тел.: 066 374 30 66. 
 Пошиття  штор, гардин, покривал, поду-
шок – швидко, якісно і недорого. Тел.: 
097 706 60 17, 095 311 96 33.
 Шукаю  роботу сторожа .  Тел . : 
095 630 18 71, Василь.

  КРОСВОРД

По горизонталі: 1. «Найкращий 
кидок в кості – викинути їх …» (вислів 
О’Меллі). 6. Стихія пілота. 7. Вираз емо-
ційного стану людини. 9. Озеро в Китаї. 
11. «Лише … кохання байдужий до ко-
ристі та інших вад» (Румі). 12. Столиця 

Марокко. 18. Неотруйна змія. 19. Білий 
гриб. 20. Релігійний суддя у мусульман. 
23. Східні солодощі. 24. Сорт яблунь. 28. 
Шкільна година. 29. Сорт винограду. 30. 
Японський рисовий спиртний напій. 33. 
Клавішно-духовий музичний інструмент. 

34. Американська актриса … Гарднер. 
35. «Тому … пробачити, хто сам потре-
бує пробачення» (Сенека). 38. Морська 
електрична риба. 39. Парагвайський чай. 
40. Самостріл.

По вертикалі: 2. Горбата африкан-
ська корова. 3. Допоміжна теорема. 4. 
Сплав заліза з нікелем. 5. Одяг мусуль-
манських паломників. 8. Старовинний 
французький танець. 10. Настоятель 
чоловічого монастиря. 13. Японський 
желатин. 14. Невелика бджолосім’я. 15. 
«Ті, що жадібні на … ,  – бідні здобутка-
ми» (Плутарх). 16. Андійська ропуха. 17. 
Культова споруда при мечеті, з якої му-
едзин скликає на молитву. 21. Багато-
річний дрейфуючий лід. 22. Мерлуза. 25. 
Дорожня сумка. 26. Тропічна рослина, 
яку використовують для виготовлення 
текіли. 27. Мисливський човен алеутів. 
31. Риб’яча печінка. 32. Невеликий сто-
рожовий загін. 36. Індійський бик. 37. 
Відомий французький кіноактор.

Відповіді на кросворд в № 4:
По горизонталі: 1. Сенека. 4. Фун-

дук. 7. Скаді. 9. Копра. 10. Рента. 12. 
Танк. 13. Гардина. 14. Агат. 17. Кіто. 18. 
Елла. 20. Амінь. 21. Жакан. 22. Нора. 24. 
Вупі. 28. Каді. 29. Гренада. 33. Іглу. 36. 
Ранчо. 37. Лотос. 38. Сааді. 39. Амплуа. 
40. Октава.

По вертикалі: 1. Спарті. 2. Кіпу. 3. 
Народ. 5. Урна. 6. Комета. 7. Сага. 8. 
Ірен. 9. К’янті. 11. Аргал. 15. Мольфар. 
16. Держава. 17. Камін. 19. Абасі. 23. 
Ордер. 25. Пегас. 26. Указка. 27. Сута-
на. 30. Ріос. 31. Нанак. 32. Далі. 34. Ан-
зу. 35. Стек.
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Стань професійним 
захисником

Нещодавно Україна відзначала річницю проголошення Акту Злуки 22 січня 1919 
року. Події, яка об’єднала українські землі у єдину соборну державу, та зроби-
ла вагомий внесок в історію утворення Української держави в майбутньому. 

Згодом ще одна дата, сумна і тра-
гічна — роковини героїчної загибелі Ге-
роїв Крут, хлопців які стали на захист 
Української державності. Не маючи до-
статньої кваліфікації, мало озброєні, бу-
дучи в основному гімназистами, взяли 
на себе  важку місію. Просто тому, що 
не було кому зупинити наступ ворога.

Зараз наша держава особливо по-
требує рішучих  вчинків і дій. Час змінив-
ся, а ворог — ні. Змінилося відношення 
до суті державності, до основних її за-
сад. Зараз усім зрозуміло, що сильна, 
професійна та кваліфікована армія — це 
запорука сильної, незалежної, самостій-
ної держави. 

Тисячі хлопців і дівчат, чоловіків і жінок 
стоять на захисті територіальної цілісності на-
шої України. Вони уклали контракт із Зброй-
ними Силами України. Зробили захист Бать-
ківщини  своєю ціллю, своєю професією.

Професійні, висококваліфіковані 
військові, новітнє озброєння — неодмін-
ні складові  професійної армії України.  

Достойне грошове забезпечення, со-
ціальний супровід, право на отримання 
безкоштовної вищої освіти — це далеко 
не весь перелік гарантій, які дає держа-
ва військовослужбовцям.

Тоді, в далекому 1919 і зараз — в 
2017, Україна — це коли все залежить 
від тебе. Твій захист, безпека, благопо-

луччя. Твоє і твоєї родини.  Не зволікай! 
Поповнюй лави професійної армії, під-
писуй контракт!

Для отримання детальної інформа-
ції про військову службу за контрактом 
та наявні вакантні посади звертайся: 
Тисменицький районний військовий ко-
місаріат: м.Тисмениця, вул. Липова, 7. 
Тел.: (0342) 55-28-14; 066 098 07 41.
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З ювілеєм!
Колектив Тисменицького районного центру 

соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді вітає 

з молодечим ювілеєм свою колегу — 
фахівця із соціальної роботи

Наталію Михайлівну ДАНИЛЮК.
Зорить чудова дата: цей світлий день — Ваш ювілей.
У дім уже заходить свято з вітанням друзів та гостей.
Хай незліченні будуть роки, багаті сонцем та добром,
Веселим — спів, легкими — кроки, хай доля повниться теплом.
Нехай Господь завжди у поміч буде, а Мати Божа береже від зла.

Бажаємо здоров’я, щастя й сили, ще радості земної і тепла!

Вітаю!
День народження — це торжество неповторне і небуденне.

В цей радісний і святковий день вітаю Вас, 
Олександро Дмитрівно МЕЛЬНИЧЕНКО, моя найдорожча перша вчителько.

Отож прийміть найкращі побажання,
Здоров’я, радість на багато літ.
Хай кожен день приносить тільки щастя.
Робота — насолоду і наснагу.
Бажаю постійно відчувати
Любов і ласку, шану і повагу.
За щире серце, розум золотий.
Натхнення, усмішок, тепла
Та щоб робота в школі
Завжди Вам радістю була.

 Костя НЕДОГИБЧЕНКО, студент Одеського юридичного коледжу

З ювілеєм!
Сільський голова Угринова, депутати, виконком 

щиро вітають з 55-річчям колегу, члена виконкому
Михайла Мирославовича КОРОЛЯ.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, благо-
получчя, подальших успіхів у будь-яких починаннях, 
щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях. 
Хай Вас підтримують та надихають рідні люди, розу-
міють та допомагають колеги, оминають негаразди 
та непорозуміння. Хай доля збагачує Вас життєвою 
мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогоден-

ня! Многая Вам літ!

  ПОГОДА

У понеділок, 6 лютого 
— без опадів. Тем пера-
тура вночі: 0°С, вдень: 
+5°С. Вітер східний 2 
м/с.

У вівторок, 7 лютого 
— сніг. Ніч на темпера-
тура: 0°С, денна: -4°С. 
Вітер пів нічно-за хід ний 
2 м/с.

У середу, 8 лютого — 
сніг. Температура вно-
чі: -10°С, вдень: -11°С. 
Вітер пів нічно-західний 
5 м/с.

У  четвер ,  9 люто-
го – сніг. Нічна тем-
пература: -12°С, денна: 
-8°С. Ві тер пів денно-
східний 4 м/с.

У п’ятницю, 10 люто-
го — без опадів. Тем-
пература вночі: -15°С, 
вдень: -8°С. Вітер захід-
ний 4 м/с.

Прогноз погоди подано за 
Інтернет-сайтом 

gen.gismeteo

  НАРОДНІ ПРИКМЕТИ

3 лютого — Максима 
  Погода ясна — до ранньої весни.

4 лютого — Напівзимник
  Якщо Напівзимниця дорогу пере-

мете, то корінь підмете.
  Якщо хурделиця, то весь тиждень 

буде хурделити. А опівдні сонце — 
на ранню весну.

6 лютого — Оксани (Дороти)
  Коли день ясний і тихий, то вес-

на буде гожою; якщо в обід сонце 
— рання весна, а коли хурделиця, 
то затягнеться надовго.

  В лютім Дорота заповідає сніги 
та болота.

8 лютого — Напівхлібниці, Пів-
хлібниці

  Який день, така й весна.
10 лютого — Юхима

  Якщо вітряно, то літо буде мокрим, 
бо «Юхим приніс вітер на сире літо».

14 лютого — Трохима
  Небо в зорях — на пізню весну. 

Якщо на нічному небі багато зірок, 
то буде пізня весна.

  Якщо вітряно, то літо буде мокрим.

Наостанок

Вітаємо!
5 лютого жителі села Стриганці

Марта Юріївна та Богдан Миронович КУЗЕНКО
святкують золоте весілля.

Бажаємо, щоб ваше життя було світлим і радісним, як цей прекрасний день. 
Хай ваша життєва нива квітує добром і достатком. Хай літа минають у здоров’ї 
та джерельній насназі під Божим і людським благословенням. Нехай ще довго  
щебечуть біля Вас діти, онуки та правнуки. 
Ваш спільний шлях не встелено квітками,
Не раз доводилося тернями іти,
Та Ви завжди опікувались нами,
За що ми вдячні будемо завжди.
За добре серце і невтомні руки
Нехай Господь воздасть належне Вам,
Хай Вашу щедрість переймають внуки,
А ласка служить оберегом нам.
Тож будьте нам здорові і щасливі!
Хай спільний шлях ваш довго ще цвіте.
Ну а сьогодні ж хай лунає пісня
Про батьківське весілля золоте!

З любов’ю та повагою — діти, онуки та правнучка

За тиждень, з 23 по 27 січня 2017 
року СК «Арсенал Страхування» ви-
платила своїм клієнтам 6 436 794 грн.

Із них:
по КАСКО — 3 983 068 грн.
по Автоцивілці — 922 415 грн.
по майну — 1 014 200 грн.

СК «Арсенал Страхування» 
Надійна. 
Відкрита. 
СВОЯ!

Святкові знижки до 20 відсотків
м. Тисмениця, 

вул. Галицька, 20, офіс 29.

«Новий Цар 
на престіл ступає…»

У неділю, 29 січня, в Милуванському клубі відбулося театралізоване дійство 
розколяди «Бо прийдуть до тебе три празники в гості», яке організувала за-
відуюча клубом Галина Зінько.

Хвилиною мовчання вшанували при-
сутні пам’ять героїв Крут. Перед односель-
чанами про свою роботу за 2016 рік від-
звітувала сільський голова Марія Татарин.

... Линуть голоси здаля,
Співом повниться земля:
То колядка і щедрівка
В кожну хату загляда.
Перед заповненою глядацькою за-

лою розгорнулося дійство Святого ве-
чора: Ґазда (Василь Татарин) привітав 
усіх присутніх з Різдвяними святами, 
побажав миру і добра кожній родині. 
До господаря і господині (Галина Бубна) 
завітали маленькі колядники (Анаста-
сія Грималюк та Ілона Попадюк) із ко-
лядкою «Бог ся рождає». В двері посту-
кав Вертеп. Заполонили сцену ангели, 

пастушки, царі, Смерть, а також Жид і 
Чорт, які розважали присутніх своїми 
вінчуваннями і жартами.

Сцени Вертепу змінюються прихо-
дом Маланки із милуванською колядою 
«Наша Маланка не горда була, до сего 
дому повернула…». А також до господи 
завітав фольклорний колектив клубу з 
колядою, притаманною для нашого села 
– «Новий рік вже ся зачинає Новий Цар 
на престіл ступає…». Господаря приві-
тали зі святом Василія.

На святі звучали колядки «Нове 
чудо», «О, Василіє великий», «На Різд-
во Христове», «Пане, пане господарю», 
«Вставайте вкраїнці».

Ведучі свята Станіслав та Ганна Ча-
бан повінчували присутніх:

«Вінчуєм щедро на добро
Тебе, український народе!
Щоби в достатку ви жили
Під небом миру і свободи…»
Село колядувало дружно і радіс-

но. А попрощавшись із колядою, кожен 
узяв для себе частинку світла Новона-
родженої Дитини, з вірою у майбутнє, 

із найпрекраснішими надіями та споді-
ваннями на краще.

Від імені глядачів учасникам Різд-
вяного дійства подякував директор Ми-
луванського НВК Василь Зарицький, по-
бажав щастя, здоров’я на многії літа.

Галина БУБНа, завбібліотекою

10 лютого
п’ятниця
з 9.00 до 16.00

Д О Р О Г О
купуємо

ВОЛОССЯ
натуральне від 32 см
сиве, фарбоване та шиньйони від 42 см

оплата згідно з прейскурантом, 
в залежності від довжини та ваги

ГОДИННИКИ механічні радянські
         наручні у жовтих корпусах
                    на запчастини, вибірково

Адреса: перукарня «Чарівниця», 
вул. К. Левицького, 8, 

м. Тисмениця. Тел.: 097 713 30 80. 

м.Тисмениця, вул. Галицька, 19


